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     Fa 'benar2 kepada 

     

    

    

| di s t 
£ mengindjak tingkatan jang memberi kepastian. Negeri plutocratic 
Inggeris dan Perantjis dengan tidak sangsi-sangsi lagi akan meng- 

| hantjoer leboerkan rakjat Djerman seloeroehnja. Djika kita kalah 
2 an ini, maka kita akan kalah dalam semoeanja, 

| djoega hidoep nasional kita. Tetapi djika kita menang — dan kita 
'akan mendapat kemenangan itoe — maka kita akan mendapat 

. | kemenangan oentoek semoeanja”. 
“Gerakan jang memberi djaminan militer bagi Denemarken dan 

4 | Noorwegen menggagalkan pehak moesoeh oentoek meloeaskan 
Ha peperangan sampai ke Eropah bagian Oetara dan dengan djalan 

. |-demikian soepaja dapat mengantjam Djerman. ,,Beloem terdapat 
i |dalam hikajat jang satoe bangsa dengan bersatoe tegoeh berdiri 5 

e- | dibelakang Fuehrer sebagai kini. 
oe, |” Djika revolusi Djerman adalah sjarat terpenting bagi sam 

joega | nangan Inggeris, maka sendirinja Inggeris mengalami 'kekalahan”. 

| Bana baik kembali 

  

"3 Pa Lebih landjoet dalam pedato 
ea Pa bah- | Goebbels diterangkan, bahwa 

anen “| djika negeri-negeri plutocratie 
Inggeris 

ima sekali 
D | berartikan 

| rakjat dan pemerintah Djerman 

.# Goebbels menjatakan, bahwa se- 
| djak kini Winterhilfte akan me- 

Ea Nesaako menerangkan, bahwa | 

tentara Noorwegen jang di ba- 
“|gian Tenggara telah -moendoer 

| | poeram teroes berlangsoeng di 

“sebelah Barat Kongsvinger di- 
| mana “afdeeling Noorwegen dari | 

- Iskinja melakoekan serangan pem 

i- | 2-pesawat “Djerman 

"| mendarat: dengan valscherm di- 

1 Neneng Pipa» : 
-Taksiran pehak Amerilka Te 

-| New York, “Rebo (Reu- | 

- | ter) 
| York “Times” . 

| Per osana menerima ke- | 

. terangan2 dari loear kekoeatan | 

PEN 

N an atau hidoep bagi Djerman 
LE mean 

'Nederland di 

  

 Goebbels memberi 

    

dalam peper 

  

— Hitler adalah Djerman 
Berlin. Rebo (Reuter). — 

dan Perantjis menga- 

“djoekan sendjatanja kepada Hi- 
tler persoonlijk, maka itoe poela 

tertoedjoe- kepada | 

njediakan fonds goena Roode 
Kruis. Kemoedian - diterangkan 
mereka jang meroegikan negeri 

| dalam kekoeasaan defensienja 
| akan mendapat hoekogman jang 

berat. RAR 

  

Rebo (Reu. te 
— Makloemat tentara 

  

.menoedjoe ke Timoer. Pertem- 

| balasan terhadap sajap' Djerman. 
tertembak 

roentoeh. Tentara segar jang 

2 roesak dan ditawan: Tentara Ing- 
geris jang mendarat-di Noorwe- 
gen bagian. Oetara- “mengadakan 
.perhoeboengan - dengan” tentara 

— Soerat kabar ,,New 
: menerangkan, 

bahwa menoeroet pembesar2 

tentara Di erman di Noorwegen 

   har alah 18.000 orang. ) 

“17 pengangkoetan ke Dene- 
 marken berhoeboeng « pe 

  

    e
takan perioek api, aksi 

wat dan kapal selam nggeris 
telah tertahan. Pein 

  

Armada Toerki berangkat 
onde n, 

Belgrado mengoemoem- 
va sebagian dari armada 

lah berangkat. menoe- 
sche zee.   

    

  

'PERDJOEANGAN HIDOEP ATAU MATI BAGI DJERMAN 
“B erlin, I Rebo (Reuter). — Dalam pedato jang dioetjapkan 

3 3 Djerman, 

' Permintaan 

| moesat perhatiannja kearah sera- 

 poenjai arti penting sekali bagi 

terpentjil dari sebelah Oetara dan 

“dengan batas Zweden dibela- 

“hatian kini dipoesatkan kemedan 

| sekoetoe berhasil dengan 

Rebo (Reuter). e 

.ter bagian peperangan dikoeasa- 

'klase 1911/12/12 dan '14 oentoek 

“banga hegon : E 3   

di bombardeer 

keterangan ,,kini peperangan 

Pelaboehan Bari terlarang 
Rome, Rebo (Reuter). —/| 

Pelaboehan Bari dipesisir Adria- 
tik dinjatakan sebagai daerah 
terlarang. 

Reynaud akan berpedato 

Rebo (Reuter). — PES, 

Persidangan Senaat jang biasa 

ditoenda sampai besoek pagi | 

djam 9.30. Dalam pertemoean be- 

soek pagi itoe Reynaud akan 
memberi keterangan dalam si- 

dang openbaarnja. 2g 

5 tahoen karena spion 

Rotterdam, Rebo (ANP). 

Pengadilan mendjatoehkan 

hoekoeman sa 2 te: 

jang 
seer, ir. F. W. J. H. Sturm Sen 
njak 5 tahoen pendjara. Adapoen 

sebabnja berhoeboeng dengan 
perkara spionage di Den Haag. 

hakim ialah 8 ta- 

hoen. 

Lekas menengok kemedan Barat 

Londen, Rebo (Reuter). 

— Koresponden Reuter bagian 

militer mengabarkan, bahwa tje- 

patnja gerakan militer di Noor- 

wegen sangat diperloekan. 

'Pehak Djerman berdaja mem- 

perkoeat kedoedoekannja didae- 

rah Oslo agar mereka dapat me- 

ngan negeri sekoetoe. 

Kongsvinger jang kemarinnja 

djatoeh ketangan Djerman mem- 

Djerman. Dengan ini maka Oslo 

kangnja, maka Djerman merasa 

aman oentoek melakoekan sera- 

ngannja kedoea djoeroesan. Per- 

negeri 

dipe- 

sisir2 mendaratkan tentaranja. 

Barat, dimana Kabarnja 

— Panggilan di Italia 
“Rome, Rebo (Transocean) .— 

Staatscourant ' mengoemoemkan 
oendang2, dimana kepada minis- 

kan oentoek memanggil jaar- 

Na peladjaran militer. 

-Makloemat pagi 
Pari, Rebo (Reuter). 

| maxtoemat pagi menjatakan ti: 
| dak Pan kabar jang penting. 

— Makloemat malam 
Paris, Rebo (Reuter). 

| | Menoeroet makloemat malam se- 

“malam tentara perhoeboengan 

nja 

“doeki 

Isampai batas Zweden. 

|tas 
|djalan sepoer di Meraaker. Per- 

Peroebahan 1 

tentoe menggontjangkan Pacific. js 

Nederland tak soedi bagian kera- 
djaannja dilindoengi orang lain 

DJEPANG LOYAAL TERHADAP INDONESIA 

| pertama-tama 

— Pedato penting dari Goebbels 
Maktbemat Djerman 

Berlin, Rebo (Trans- 

ocean). — Oberste Heeresleitung 

pada djam 12 mengeloearkan 

makloemat jang menjatakan pada 
tanggal 16 April pada oemoem- 

kedoedoekan Djerman di 

Noorwegen sangat koeatnja kare- 

na datangnja tentara perkoeatan 

jang baroe dan karena tindakan2 

jang memberi djaminan akan ke- 

. Hamanan djalan2 sepoer jang pen- 

Tentara Djerman mendoe- 

daerah Narvik djalan se- 

. menoedjoe daerah tambang 

ting. 

Tentara 

'moesoeh mendarat di Harstad di- 

'Didaerah  Trondheim tentara 

|Djerman bergerak madjoe ke ba- 

Zweden dan mendoedoeki 

hoeboengan djalan sepoer Oslo— 

| Frederickstad — Halden — Korn- 

.sjo dibatas Zweden kini diper- 

kembali. Tentara bagian baiki 

- penjerang Djerman pada 16 April 

dan mendoedoeki Kongsvinger 

| meneroeskan gerakannja menoe- 

“djoe ke Oetara. Disebelah Ti- 

moer Laoet Shetland pemboeroe 

.torpedo Inggeris ,, Tribal” -klasse 
telah dikaramkan oleh kapal U 

Djerman. Dimedan Barat tentara 

“Djerman melakoekan serangan 

terhadap 4 dugout Inggeris jang : 
letaknja disebelah Barat Daja 
Merzig. Beberapa tawanan dan 

alat sendjata dirampasnja sedang 

jang ditinggalkan ditempat jang 

didoedoeki 198 adalah 50 orang 
mati. 

'poelau Hinnooy, jang letaknja 60 
km sebelah Oetara dari Narvik. | 

  

- Joego-Slavia—Roeslan 

Belgrado, Rebo (Trans- 

ocean). Pemerintah Joego 

| Slavia, jang hingga kini beloem 

djoega mengakoei akan kekoea- 

saan Sovjet Roeslan, semalam 

merngoemoemkan, bahwa sedikit 

hari lagi antara Joego Slavia dan 

Sovjet Roeslan akan ditoetoep 

perdjandjian perdagangan. Dele- 

gasi Joego Slavia sedikit hari 

lagi akan menoedjoe Moskou 

ocntoek membereskan soeal ini. 

Kalangan politik di Belgrado 

berpendapat, bahwa ditoetoepnja 

'soeatoe perdjandjian perdaga- 

ngan ini akan menjebabkan ke- 

moediannja perbaikan . perlioe- 

boengan diplomatik antara ke- 

Goea negeri itoe. 

Larangan di Roemenia 

Paris, Rebo (Reuter). — 

Oleh radio Boekarest dimak- 

loemkan poetoesan dari minis- 

ter Roemenia bagian penerba- 

ngan, dimana kepada pesawat2 

commercieel dilarangnja oen- 

toek menerbangi lapang2 mi- 

njak Roemenia didistrik Ploes 

dengan djangan sampai mener- 

bangi didistrik2 dibatas jang 

tertentoe. Lain poetoesan dari 

minister oeroesan ekonomi jg. 

dioemoemkan menetapkan, bah 

wa semoea- persediaan tarwe se 

beloem tanggal 20 April haroes 

dinjatakan. 

Delegasi dagang Djerman. 

Boekarest, Senen 

(Havas) : 

Kalangan ekonomi menga- 

barkan, bahwa delegasi Djer- 

man jang dibawah pimpinan dr. 

Clodius pada minggoe ini akan 

.mengachiri pekerdjaannja. 

“wat di Laocetan Oetara ditem- 

" admiraliteit mengabarkan, bah- 

| dak poelang,   

  

     
    

    

  

    

          
     

         
    
    
    

     

       
      

  

          

     

  

    
      

   

JANG TERPENTING. en 

Serangan hebat dari Djepang di 

batas Hopei, Shansi dan Chahar. 
j x 

Pelaboehan Bari dilaoetan Adri- 

atik mendjadi daerah terlapang. 

Pedato penting dari Goebbels di 

Sportpalast. 
x 

Bangsa Djerman di Den Haag di 

hoekoem 5 tahoen karena Spion- 

hage. 

    

Treiler Nederland ,,Prinses Bea- 3 

trix” dilaoetan Oetara ditembaki 

dan di bombardeer. 
  

Treiler Nederland ditembaki 

Ymuiden, Rebo (AN 
P). — Treiller ,,Prinses Bea- 

trix” pada 16 April oleh pesa- 

baki dengan senapan mesin dan 

poela dilakoekan bombarde- 
ment diatasnja. Tidak didapat 

keroesakan dan poela tak ter- 

dapat ketjelakaan manoesia. 

Stavanger dibombardeer 

Londen, Rebo (Reu- 

ter). — Makloemat opisil dari 

wa pagi ini lapang terbang Sta- 

vanger dengan hebat sekali 

mendapat bombardement dari 

tentara marine Inggeris hing- 

ga 80 menit lamanja. 

Ketika kapal2 Inggeris itoe 

dari serangan hebat tadi hen- 
ditengah djalan 

seboeah kruiser dikena bom dan 

menimboelkan keroesakan sedi- 

kit, tetapi kini dapat meneroes- 
kan  pelajarannja — menoedjoe 

pangkalan. 

(Liat samb. di pagina 3) 

     

        

       

    
       

           
      

     
     

         
     

     

    

'Hari ini soerat kabar ,,Alge- 

meen Handelsblad” menoelis: 

.berhoeboeng dengan pemanda- 

ngan-pemandangan dalam pers 

Djepang. tentang kedoedoekan 

Indonesia, maka setelah dilakoe- 

kan penjelidikan ternjata, bahwa 

kalangan jang berkoeasa ditem- 

pat 

oentoek berchawatir karena orang 

mengetahoei betapa kedoedoe- 

lakangan ini tidak asing lagi 
njata dalam  oetjapan2nja. Apa 
pendirian Nederland, djadi djoe- 

ga bagian2 diseberang laoetannja 

kiranja soedahi terang. Imperium 
Nederland adalah satoe dan tak 

Gapat-dibagi2 dan mengingat per- 
djandjian tentang pemberian per- 
tolongan djika kiranja timboel 
agressie maka hal itoe berlakoc 
poela baik bagi Indonesia maoe- 
'poen Nederland. Djika Neder- 
Iand terseboet dalam peperangan 

. maka sebagai kewadjiban jang 
ialah memperta- 

hankan dengan sekeras2nja dae- 
rah Nederland baik disini maoe- 

'poen jang diseberang laoetan. 
Toedjoean Nederland ialah mem- 

pertahankan keadaan jang seka- 

rang djoega di Indonesia adalah   aa beraksi disebelah Barat 
bersamaan dengan apa jang di- 

itoe tidak mendapat alasan: 

kan Djepang jang pada hari be- 

  
  

Status Guo 

    

Den Haag, Rebo (ANP). — Berhoeboeng dengan ke- 
simpoelan2 soeara pers jang dikirimkan oleh Domei, djoega kemari, 

“maka njata, bahwa pemerintah tidak dapat diharapkan akan mem- 
beri keterangan lebih landjoet, karena tidak ada alasan oentoek 

itoe. Hanja dapat dikatakan, bahwa keterangan Arita dalam kala- 
ngan jang berkoeasa menimboelkan kepoeasan karena adalah sikap 

jang loyaal dari Djepang terhadap Indonesia. 

oetjapkan oleh: pemerintah dan 

pers Djepang selama perbandi- 
ngan kekoeatan disekitar Pacific 
tidak beroebah. Djepang tidak 
berkesoedian bahwa djika seki- 
ranja Nederland terseret dalam 

peprangan di Eropah, laloe Ing- 

geris atau Amerika Sarekat me- 
lakoekan perlindoengan terhadap 
Indonesia. Beroelang-oelang Dje- 

pang menjatakan, bahwa pepe- 

rangan di Eropah itoe djanganlah 
sampai mendjalar sampai ke 

Asia. Pengharapan sebagai jang 
dimadjoekan oleh. Djepang itoe 
menjatakan poela tidak ada ha- 
djatnja  oentoek — melakoekan 
agressie. 

Akan gontjang di Pacific 
Washington, Rebo (Ha- 

vas). — Dalam keterangannja 
Cordell Hull memperingati se- 
loeroeh doenia, bahwa peroeba- 
han kedoedoekan dari Indonesia 
akan menjebabkan ,,bahaja oen- 

toek ketetapan, perdamaian dan 

keamanan tibak hanja didaerah 
Nederland, melainkan djoega di 
Pacific”. Hull mendasarkan ke- 

terangannja itoe atas doea do- 
koemen: ” 

I. nota jang ditoekar pada 20/11- 
'38 oleh pemerintah Amerika 

    

     

  

   
   
   
   

        

    

   

        

   
   
   
    
   

    

   
   
   

  

   
   
   
   
    

   
    
         

      

   

          

   
    

Indonesia, 

Sarekat dan Djepang, dimana nh 
kedoea pemerintah itoe mene- | 

rangkan jang hendak menda- 

G
i
e
 

sja
 

a
a
 Pa 

SU
RM
A 

sarkan politiknja dengan mem- - 
Se 

| 

ag 
3 

pertahankan status guo di Pa 

cific. 
2. oleh Amerika Sarekat, Ingge- 

ris, Perantjis dan Djepang se- 

bagai penanda tangan per- 
djandjian Washington pada 

13/12-21  ditoekarkan nota 

tentang milik2 mereka dan do- 

minion2 di Pacific jang pada 
/2-'22 diberi tahoekan kepada 

pemerintah Nederland. 

WAKIL NEDERLAND 

MENERANGKAN 

Washington, Rebo (Ha- 
vas). — Keterangan Arita kepada 

pers. Djepang oleh ambassade 

Djepang di Washington telah di- 
sampaikan kepada Departement 

van State. Keterangan Hull jang 

sebagai djawaban terhadap kete- 
rangan Arita, oleh ambassade 
Amerika di Tokio akan disampai- 
kan kepada Arita. Setelah me- 
ngadakan permoesjawaratan de- 

ngan Sumner Welles maka wakil 
Nederland, Loudon telah membe- 
ri keterangan kepada pers seba- 

gai berikoet: ,,saja sanggoep me- 
nerangkan, bahwa pemerintah 

Nederland tidak akan soedi mem- 
perkenankan negeri loear mana- 

poen djoega melakoekan perlin- 

doengan terhadap bagian mana- 
poen dari keradjaan Nederland”. 

Lebih Iandjoet ia menerangkan, 
bahwa pendirian ini diberi tahoe- 

kan djoega kepada Welles ketika 
mengadakan permoesjawaratan, 

dimana djoega keadaan interna- - 

sionaal pada oemoemnja mendja- 

#3 

  

   
   

                            

   

          

   

  

   

    

   

  

   
   

  

  di poela bahan roendingan.     



     
        
        

    
    

          

                
       
     
   

i 'Denemarken dar 

   
   
       

      

  

Djita orang memikirkan de- 

ngan saksama, maka nampak: | 

“lah bahwa peperangan sekarang 
— ini teroetama sekali bereboetan 

       
    

dahoeloe jang amat 

h soepaja bisa mendjadi oepax 
| diselat-selat laoetan itoe, seper- 
2 misalnja di Gibraltar, di Kat- 
tegat, di het Kansal, di Darda- 

| mellen dan lain-lain lagi. 

—. Poen peperangan sekarang | 
—. mampak njata bereboetan kedoe 

“ doekan dilaoetan sematjam i 

toe. 
Laoetan sempit Kattegat mi- | 

salnja, roepanja soedah lama 
' mendjadi idam-idaman Ingge- 

—. ris-Perantjis, karena dari sitoe- 
—. lah mereka bisa memoekoel ha- 

—... bis-habisan kepada Djerman, te 
' tapi salahnja, sekarang ini me- 
— reka kalah dahoeloe. 

. Noorwegen selatan dan Dene 
ea 

s3 marken terang soedah ada di- 
  

nja di Christiansand, di Sekitar 
Oslo soedah tenteram kembali, 

— meskipoen sebentar2 ada sera- 

- ngan Inggeris di Trondheim 
dan lain-lain. 

| Seperti kita oeraikan Hose 
rin, berkoeasanja Djerman-di 

Denemarken dan Noorwegen se 
latan itoe sadja soedah tjoc- 
koep menjebabkan Skagerrak, 

dan Kattegat dikoeasai djoega. 
— Adapoen Narvik? 

| Menoeroet Inggeris memang 
Tk didoedoeki, tetapi me- 

noeroet Djerman jang didoedoc 
ki itoe boekanlah Narvik, mela 
inkan 16 k.m. dari Narvik, se- 

| dang perdjalanan ke Yartik ti- 
dak ada poela. 

. Meskipoen ada, Narvik tidak 
“ lagi penting sebetoelnja bagi 

 Djerman, karena pengiriman ba 

| itoe, tetapi meskipoen demiki- 
“an, terang bahwa Djerman cha- 
— watir djoega agaknja, sebab me 
noeroet siaran tentara Djerman 
'soedah mengoeasai djalan kere 
ta api jang menghoeboengkan 

- Narvik dengan Zweden, tempat 

. #ephang, besi. 
—  Betapapoen djoega, nampak 
: njata bahwa Djerman beroesa- 

ha keras boeat mentjegah soe- 
— paji djangan sarupai Djerman 
. merasa terpaksa menjerboe ke 
. negeri ini. 
.- Kalau ia menoenggoe sampai 

— tentara Inggeris membahajakan 
tambang2 besi diloear batas 

ng tentoenja tidak 
ng demikian itoe, 
loeasnja tempat 

2 peralatan nege- 

tingkan oleh Inggeris ia- | 

tangan Djerman, bahkan kabar | 

. han besi tidak lagi djalan kota | 

Sagkengaa itoe soedah hentai | 

makin berkoerang | la " 

  

“ HOOFDREDAKSI. 2 Nana aa ng 

i? Inggeris dalam | - Selama djoeroe moedi kita, toe 
an M. Tabrani dalam ke- 

adaan sakit, soerat2 jang ditoedjot 
kan kepada redaksi soepaja dja- 

: agan diadreskzn kepada belau 

  

nlijk. Tjoekoep : Redak 

2 br Pemandangan. 

  

. TIDAK TERBIT, 

Berhsebseng dengan hari 
5 -| maulid Nabi Moehammad s.a.w. 

| maka koran kita pada hari 

Sabtoe, 20 April 1940, tidak 

Iterbit. Kiranja para pemba- 
|#ja dan pemasang advertensi 
sama makloem adanja. 

  

Pa van Bijstand P.T.T. 
Commissie van Bijstand pada 

hari Djoem'at malam Sabtoe te- 
lah mengadakan rapatnja jang 
dipimpin oleh ketoeanja, t. W. 
ih. Hardeman dan wakil dari 
dierist Ir. C. Hillen. 
“Jang dibitjarakan tentang soal 

soesoenan pekerdjaan 1940 dan 
e verslag dienst 1939. 

Perobahan beberapa tarief jg. 
| menjebabkan oendoernja post- 
congres di Buenes-Aires, pada 1 

Juli akan dilakoekan, dibitjara- 

| kan dengan pandjang lebar. 
Beberapa oesoel2 jang perhoe- 

boengan dengan peroesahaan di- 

adjoekan dan dibitjarakan. 
Hari esoknja para anggauta 

dan Ir. C. Hillen mertamoe di- 
peroesahaan 5. esa firma 
Kon 2 

Perajaan Mauloed Nabi Moeham- 
mad s.a.w. 

Di Mesdjid 2 Ia 
Sawah. : 

Malam Djoem'at 18 - 19 April 
dimasdjid Kampoeng Sawah 
Djembatan Lima akan diada- 
kan perajaan Mauloed Nabi 

Moehammad s.a.w. djam 7 ma 
lam, sehabisnja magrib. . 

Hari siangnja akan dibatja- 

 Mansoer. 
Malam Minggoe 20-21 April 

djam 8 malam sesoedah ba'adal 
isja, akan diadakan perajaan 
dimadrasah Nahd'atoel Oelama 
dikampoeng tsb. Toean Sajjid 
Ali Pn nenaa .akan hadlir 

djdpega. . : 

Di Mesdjid Agoeng 

Kwitang: 

Sebagaimana biasa site ti- 
ap-tiap tahoen, dalam boelan 

Mauloed, di Mesdjid Agoeng 

Kwitang. Batavia-C., diadakan | 
perajaan Mauloed Nabi kita 
Moehammad s.a.w. jang terbe- 

sar, dipimpin oleh toean Sajid 

Ali bin Abdurrachman Alhab- 

| sji, maka tahoen ini akan di- 
Jlangsoengkan pada achir Cha- 

mis dari boelan Rabi'oel 'Aw- 
| waktanggal 24 dan berbetoelan 
djatoeh pada tanggal 2 boelan 
Mei 1940, dimoelai San 4 s0-. 

  

re. 

' Pemboekain ofticieel 1 Mei '40. 
TOKO PANAY. 

Dasa Senen 121-123, Bat.-C. 
Koendjoengilah beramai2 

. Tetapi tentoenja Djerman ti- 
dak moedah menjerahkan laoet 
Skagerrak itoe. 

: Dan Inggerispoen soekar poe 

, ul oeskannja, djika ti- 

dak menambah banjak tentara 

  

| lageannya kedjoeroesan itoe. 
Dan sebagian besar dari ar- 

mada Inggeris itoe kini sedang 
A pernangng: di Laoetan Tengah, 

Gea AN 
“Da Italia soedah ada soea- 

  

ta ra, bahwa kalau sampai Ingge- 
dak | ris 'mengoerangi tentaranja di 

Laoetan Tengah oentoek diba- 
wa keoetara, Halia akan moe- 
lah beraksi. 3          

        

    

engilah beramai2 5 

  

ha Alhabsji, 

kan ehoetbah Djoemaah dengan | 
tardjawah mauloed dalam baha | 

sa Indonesia oleh t. . Alhadji M.| 

  

  

  

pemlanitag lagi. 

Di Paroeng Pan 
djang 

Nanti malam oleh bini pe 

rajaan mauloed di Paroeng Pan 

djang akan diadakan peringa- 

tan, bertempat di kampoeng Ka 

basiran dessa Paroeng Pau- 
djang. Disitoe jang akan bitja- 

ra ialah H. Ahmad Sanoesi de- 
ngah poetera2nja, soal kelahi- 

ran djoengdjoengan besar (Na 

bi), apa dan bagaimana kewa- 

djiban2 Islam, membetoe'kan 

mesdjid Djami' dikamposng 
Kabsiran jang soedah roesak. 

Di Gang Lontar 1 

Tanah Abang. 

Pada hari Minggoe 12 Rabi- 

oel Awal atau 21 April akan dia: 

dakan perajaan mauloed Nabi 
Moehammad, bertempat di Gg. 

Lontar 1 Tanah-Abang dan a- 
kan dimoelai djam 9 pagi. Oen- 

toek kaoem posteri akan diada- 

kan pada malam Senennja. 
  

Pemeriksaan tocan Saeroen. 

Tadi-pagi telah diperiksa per- 
karanja toean Saeroen oleh jani 

raad Betawi. Tetapi poetoesan 
beloem poela  didjatoehkan, 

hingga masih ditoenda lagi sam 
pai tanggal 25 April 1940. 

  

Pedoman pembatja No. 15. 

Kepada kita telah disampai- 

kan Pedoman Pembatja No. 15 
oleh Balai Poestaka, jaitoe ri- 

salah jang memocat nama boe- 
koe2 jang bergoena oentoek di- 

batja, dan dengan basa jang ter 

pelihara. - Poela didapati dida- 

lamnja penoendjoek2 jang ber- 

manfaat, jang berhoeboengan de 
ngan batjaan. 

Ketjoeali tjerita2 jang mena 

  

Maba an kapal “Nari di 
— beslag 

| Aneta. mendapat kabar, bah- 

| wa sebagian dari moeatan ka- 

pal ,,Nordmark” jang datang 

dari Eropah dan beioem lara 
dibongkar oleh Gouv. Entrepot 
Tandjoeng-Prioek. Sekarang 

pembongkaran itoe dibeslag o- 

ich AsiaticPetroleum Coy. 
  

Pemboekain officieel 1 Mei '40. 
TOKO PANAY. | 

Pasar Senen 121-123.  Bat.-C. 
Koendjoengilah beramai? 
  

Mentjegah kenaikan harga 

Moelai lakoe 1 

Mel depan 

'Volksraad. telah menerima 

rentjana ordonnantie goena me 
ngoebah ordonnantie tanggal 13 
Mei 1939 goena mentjegah ke- 
naikan harga barang2, peker- 
djaan dan sewa. Maksoednja ia- 

lah oentoek moelai mendjalan- 
kan peratoeran itoe tanggal 1 
Mei depan. Berhoeboeng dengan 
ini maka poetoesan dalam volks- 
raad akan dimintakan sebeloem ' 
tanggal 27 boelan ini. Rentja- 
na itoe toedjoeannja—, menoe- 
roet memorie van toelichting, 
ialah melandjoetkan peratoe- 
ran jang kini ada. Dalam arti- 
kel 1 dikeloearkan pendapat, 
bahwa kekoeasaan oentoek men 
tjegah kenaikan harga itoe tjoe 
ma berlakoe dalam keadaan jg. 
loear biasa. 

Dalam artikel 5 dihapoeskan 
penentoean termijn (jang sebe- 

toelnja dalam tahoen jang la- 

loe dalam .amendement dalam 

ordonnantie itoe ditambahkan). 

“Dalam keadaan tsb. pemeren- 
tah berpendapat lebih baik ti- 

dak mengadakan penetapan 

waktoe (termijn) atau meman- 

djangkannja.   (Aneta), 

a komite toean Sd. Ali | 
'enoelis toean Sd. Tho 3 

'Bendahari toean 

| Moh. Doemroh dengan bajijah 

'rik poen djoega ada boekoe 38. 

2 mpgnai ke'ilmoean. : 
Eadarik 

: a angkatan lacet. 
Senen depan pem 
bitjaraan oemoem 

Voorzitter volksraad membe- 
ri tahoekan, bahwa memorie 
van antwoord dari angkatan la 

oet beloem sampai disecretarie 
volksraad.  Berhoeboeng de- 

ngan ini maka dengan persetoe- 
djoean koemisi van Overleg te 
lah dipoetoeskan oentoek me- 

  

“ngadakan pembitjaraan oemoem 
hari Senen depan djam 8.30 pa 

gi. 
Manakala dianggap perloe 

maka hari itoe djoega waktoe 

“malam akan diadakan sidang. 
Waktoe bitjara akan ditentoe- 

| kan 40 menit goena termijn per 
| tama dan 20 menit goena ter- 
mijn kedoea. (Aneta). 

2 # 

Dalam memorie van antwoord 

tentang rentjana angkatan la- 

set antara lain2 didapati : 
Pemerentah tidak setoedjoe, 

bahwa rentjana angkatan la- 

oet itoe adalah terbatas dan ti 

dak loeas. Selamanja akan pa 

ling sedikitnja disediakan 2 boe 

ah slagkruiser goena dienst, 

jang dianggap tjoekoep oentoek 

maksoed tsb. Kini diniatkan oen 

toek membikin slagkruiser itoe 

dalam werf2 negeri Belanda. 
Dalam pada itoe pembikinan ba 
gian2 ketjil di Indonesia ini a- 
kan didjalankan sedapatnja. 

Jang menarik perhatian seka- 
li ialah pendjelasan tentang tin- 
dakan2 dalam pengangkatan pe- 
gawai, dimana nanti akan di- 
tempatkan banjak anak2 kapal 
bangsa Belanda dengan Indisch 
Verband bersama poetera Indone 
sia. Poen jang banjak diperhati 
kan ialah soal kemoengkinan2 
tentang pendidikan. 

(Aneta).. 

Pemboekain officieel 1 Mei '40. 
TOKO PANAY, 

Pasar Senen 121-123. Bat.-C. 
Koendjoengilah beramai2 

  

sar PAI. 

Dihoekoem denda 
Ff 50— 

Landraad Betawi hari Selasa 
memoetoeskan perkara anggo- 
ta Pengoeroes Besar P.A.I. (Per 
satoean Arab Indonesia) jang 
ditoedoeh telah menghina diri- 
nja S.A, Alatas, bekas anggota 
Pengoeroes Besar partai terse- 
boet dan bekas anggota Dewan 
Rakjat. 

Terdakwa adalah toean Abd. 
Rachman Baswedan dan A. Ba 
jasut, masing2 anggota Pengoe 
roes Besar P.A.I. Mereka di- 
toedoeh pada tanggal 5 Decem 
ber 1938 soedah menjiarkan da 
lam soerat kabar Indonesia, ter- 
oetama dalam sk. ,,Pemanda- 
ngan” dengan perantaraan Pers 
bureau ,,Antara” toelisan jang   menghina, jang ditoedjoekan 

| Toelisan itoe menoeroet terdak 
wa adalah kepoetoesan Confe- 
rentie P.A.I. dalam boelan No- 
vember 1938 di Solo. 

Kedoea terdakwa tetap meme 
gang tegoeh keterangannja da- | 

| hoeloe, dan menetapkan apa jg. 
telah dipoetoeskan dalam Con- 
ferentie P.A.I! di Solo, jaitoe 
bahwa toean S.A. Alatas adalah 
seorang penghianat partai. 

Pemeriksaan Landraad ini 
mendapat perhatian besar dari 
bangsa Arab, teroetama dari 
P.A.I, S 

Landraad menganggap toeli- 
san itoe soenggoeh menghina 
nama toean £.A. Alatas. Maka 
oleh karena itoe kedoea terdak 
wa dihoekoem denda masing2 

  

sang badan, 

  

Malam propaganda P.I.P.B. 
Senen malam P.LP.B. telah 

mengadakan - malam propaganda 
jang diketocai oleh nj. Datoek 
Toemenggoeng.. Setelah ketoea 
memberi terima kasihnja kepada   

150 orang jang hadlir, Zr. lIjs- 
seldiik atas nama ,,Vereeni- 
ging Zwakzinnigenzorg Temang- 
goeng” berbitjara tentang peker- 

djaan  oentoek — menjehatkan 

orang2 jang lemah batinnja. 

Sesoedahnja semoea hadirin 
melihiat2 barang2 pekerdjaan 

tangan, (borduurwerk) dan oe- 
kir2an dari kajoe. 
 Njonja E. S. van Hinte-Zand- 
vliet, secretaresse dari Vrouwen 
Wereld Unie, membentangkan 

pandjang lebar tentang maksoed- 
nja perkoempoelannja. 

Njonja Van den Berg, presi- 

dente dari Vrouwen Wereld Unie, 

soedah mempeladjari koer'an dan 
ia memoedji atas isinja. 

Sebocah wasscherij dikoendjoengi 

maling.   

Perkara anggota Pengoeroes Be- 

| pada diri toean S. A. Alatas. 

J 50.— subsidair 1 boelan pa- | 

Di wijk Pasar baroe dalam 
waktoe jang terbelakang ini te- 

| lah beroelang-oelang terdjad: 

pentjoerian pada beberapa was- 

scherij. Tiap-tiap tempat itoe 

di koendjoengi maling jang ber 

hasil dapat menggondol barang 

barang, jang meroegikan orang 

lain, tetapi boekan orang jang 

mempoenjai wasschery itoe, 

  

Pemboekain officieel 1 Mei '40, 
TOKO PANAY. 

Pasar Senen 121-123. Bat.-C. 
Koendjoengilah beramai2 
  

Demikian kemaren malam se 

Baroe merk Foeng Loen Hoek 
dapat giliran di koendjoengi ma 

ling. Ini kali malingnja menda 

pat hasil 17 pakaian tropical, 

jang berharga lebih koerang 
f 200.— 

Ini poen orang jang menjoe- 

roeh mentjoetjinja jang menda 

pat keroegian. (Rep.) 

  

Menjamboet hari kelahiran R. A 

Kartini 

Poetera-Poeteri 

Tjirebon. 

- Pada.malam Minggoe 20-21 

April Poetera-Poeteri Tjirebon 

akan mengadakan perajaan ha- 

ri kelahiran R.A. Kartini, ber- 

tempat.digedoeng ,,Boedi-Dar- 

ma”. Kaligoot 23, Sawah Be- 
sar. 

Perajaan boeat anggauta di- 
moelai djam 5 sore dan moelai 

djam 6 sore diboeka oleh oe- 

moem. Djoega di sediakan kera- 

djinan tangan, dan makanan bi 

kinan P.P.T. afd. Dameskring. 

Perkempalan Poe- 
tera-Poeteri Tjian 
djoer 

»Perkempalan Poetera-Poete 

“ri Tjiandjoer”, bagian Djakarta 

pada malam Minggoe 20-21 A- 

pril akan merajakan hari kela- 
hiran R.A. Kartini, bertempat 

digedoeng - Pergoeroean Rak- 

jat, Kramat 174, dan dimoelai 
djam 7.30 malam. 

  

Maoe merampok ? 

Di Tanah Tinggi Gang Ganda 
-soeli Selasa malam orang-orang 

. jang beroemah berdekatan de- 

ngan tempat itoe, sama terperan- 

djat karena teriaknja seorang 
Tionghoa jang memboeka wa- 

roeng. Menoeroet keterangan 
eigenaar waroeng itoe, ada ti 
ga pendjahat telah mengoen- 

djoengi waroengnja. Doea dari 

antaranja poera-poera belandja 
jang seorang menanti di loear. 

Tetapi sekoenjoeng - koe - 
njoeng doea orang itoe melihat 
kan pestolnja dan jang seorang 
poela memegang golok terhoe- 
noes. Ka 

Sebab ketakoetannja toekang 
toko itoe telah berteriak minta 
toeloeng,  laloe pendjahat itoe 
melarikan diri. 

Dari pihak loear ada di sang 
sikan kedjadian itoe, tetapi pe- 

ajelidikan masih dilandjoetkan. 

TAN )   
  

moelai 

boeah wasscherij lagi di Pasar : 

   
  

     — TOKO.PANAY. 
Pasar Senen 121-123, 

Koendjoengilah berama. 

KABAR TONTONAN. 

Alhambra: ,Alang-Alar 

Rialto:I. ,,Border G.-M 

& II. ,,Sons of the Legion”. 

Cinema- Ariani "King 

Chinatown”. 

Prins Theater 1g 

vate Number”. 

Resepsi kongres P.A.I, kel: 

Nanti malam di 

G. Kenari. 

Sebagai beroelang2 soedah 

kabarkan, maka nanti malar 

moelai Kongres Persatoean 

rab Indonesia, jang kelima 

trum), dengan malam rese 

nja di G. Kenari. Dimo 

djam 8 malam. 

Agenda seperti berikoet : - 

Penjerahan oleh Comite va: 

Ontvangst, Pemboekaan oleh: 
Pengoeroes Besar, Kesempa- 

tan bagi oetoesan2 perkoempoe- . 
lan dan orang oentoek melahir- 
kanja, Pertoendjoekan oleh Pa 

   

  

    
       
        

      
    

  

    

       
          

      
     

     

      
      

    

   

  

     
    
      

   

  

   
     
    

    
   

    

    
    

  

   

    

  

    
   
   

   

    
    
   
   
   

        

    

   
   

  

   
   

  

   

    

    

  

   

    

   

    

        

  

   
     

    

     

   

   
    

    

  

   
   

  

   

   
     
    
   

    
    

    

    
   

   

  

   
   

    

   
    

    

    

    

   

    

   

      

   
   
   

   
   

    

   

  

   

   

      

    
   
   

    

   

  

   

    
   

      

   

  

   

      

, Lasjkar P.A.I. 

Kongres itoe akan diadakar 3 : 
tanggal 183—23 April Ba 

1940. 12 
Kita mendo'a soepaja kong- Ta 

res jang penting itoe, akan ber-. na 

hasil. ng 

    

   
   

  

Soal basa disekolah menengah 

Hari Selasa jang laloe telah 

diadakan pidato tocan Prof. Dr. 
G.G. Berg, didepan goeroe2 ber 
tempat dihotel des Indes, de- 

ngan koendjoengan dari para 

pembesar dan ahli basa. Pidato 
itoe mengenai soal basa jang 3 Be 

adjarkan disekolah menengah. 

Oleh karena tempat tidak ag : 
sedang pidato itoe 

    

   

  

ngizinkan, 

selaloe penting oentoek diketa- maa 

hoei oemoem, maka akan baroe : 

kita moeatkan besok. 8 

FP. 

Moehammadijah bahagian Tabusg 

Pengoeroes menoelis : 2st 
Berhoeboeng dengan boelan. 

Mauloed, maka dari beberapa 
tempat meminta kepada Moe- . 

hammadijah Tjb : Betawi ba- 

hagian Tabligh agar dapat mes “' | 
ngirimkan Moeballigh2nja boe , 3 
at menerang2kan riwajat Nabi 
Moehammad s.a.w. dan penera-' 

ngan Agama Islam, maka kita : 
dapat beritakan disini, ialah »  ' 

1 Toean Geneesheer Direa 5 

teur Sanatoruim Tjisaroea, nan ee 

ti akan mengadakan Perajaan 2 
Mauloed di tempat itoe pada ha- 

ri Djoem'at sore tanggal 19 Az 
pril 1940, teroentoek boeat Pas: ! 
tienten dan Pegawai2 di | Sang ng 
torium itoe. a 

Moeballigh jang akan di oe- 
toes ialah : Toean Ismail Moe- 
hammad Djamil dan toean Ah-. 

mad Chatib. 

2. Groep ' Mochammadijah Na 

Krawang, mengadakan Peraja- An 

an Mauloed pada hari Saptoe 

malam Minggoe tanggal 20—21 y 

April 1940. Toean2 jang di oe-- $ 
toes ke tempat itoe sebagai Mo og: 

ballighnja. lalah : 'Toean Mr." 
Kasman dan toean Hadji Goza- uh 
li Toesi, kedoea toean ini adalah 
Voorzitter dan Vice Voorzitter 
Moehammadijah tjb. Betau wi 
priode tahoen 1940—1942, 

3. Moehammadijah Tjaba 

Betawi djoega akan mengz 

kan Tabligh akbar pada 

Senen malam Selasa ta 
22—23 April 1940 bertem: 

di sekolah Menengah M 
madijah Kramat 49 din 
poekoel 8 malam, 

Agenda : 
1. Pembatjaan Al @oer'an o 

toean A. Chatib. Pe 
Riwajat Nabi Moehamm 
S.a.w. oleh tocan Maroe: : 
Ahmad. | Neng 
Pemandangan Oemoem tag PI 
hadap Mauloed oleh toean 
Ismail Mohd. Djamil. 2 

Ditempat terseboet di adakar 

  

  

   

    

   

    

  

    
     
   

    

    
   

    

  

eh.   tempat kaoem iboe jang terpi- 
sah.      
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berjalan eroes 

  

         
kc sedan 

ggal 9 April telah dapat me- 
reboet kota jang penting ialah 

Macheng, sebelah timoer- 

t Hankow, 55 

   

  

     

    
    
        

      

  

   

    
     
    

    

— Sesoedah mengadakan perta- 
oengan jang hebat disebelah 

barat-laoet dan barat-daja kota 
heng maka menoeroet kete- 

      

     
          

       
    

oet telah bersih dari tentara 
Japan jang sedjak tanggal 14 
2 telah mengoendoerkan On 

  

    
   

    
   

   Di Anyi hebat djoega 
           

     rtempoeran hebat ialah dikota 
nyi, sebelah barat-laoet kota 

anchang. 
   
   
   

    

    

  

               

        

     

          

         
       

Tentara Tiongkok teroes madjoe 
—. Sementara itoe tentara Tiong- 

1 didaerah Hupeh selatan ke- 

timoer kesebelah oetara 4 
eng Mingshan dan berdja- 
teroes ke Mahuiling, sepan- 

  

   

   
  

   
Baba Sian Pena mak 
soed menga Perh e ana        

     
an Mg dan dengan ini ti- 

(sedikit pertolongan jang di- 

rikan kepada tentara Tiongkok 
meneroeskan perdjalanannja 
ah Selatan, tempat jang se- 

ng beberapa pasoekan ber- 
esat di iboe kota Kiangsih. '” 

    

  

   

    
   

   

      

    

   
     

  

   

Tempat2 lainnja diserang djoega. 
epi selatan sebelah oetara: 

ntar Jepan & Mangiing barsit | 
| kota Changtze telah sampai dite- 

2 Tiongkok  moelai 
g | serangan kepada tempat2 Tien 

ngan fihak Tiongkok kota ter- | 

| Didaerah Kiangsi telah terbit 5 

- soengai Yangtze tentara 
mengadakan 

& | Chiao Cheng dan Wuhsueh, tem-: 
n | pat2 jang penting ditepi oetara 

EN angtze menghadapkan Kiukiang. 
| Begitoe djoega tempat2 Fu Chih 
Kou dan Matou Cheng, tempat2 

| jang penting ditepi selatan dekat 

| kota Kiukiang. Serangan tentara 

“waltek in | Tiongkok itoe dengan maksoed 
mengantjam bangsa Japan jang 
sekarang berada dikota Kiukiang. 

'Changtze hampir tereboet 
'Didaerah Shansi timoer-daja 

tentara Tiongkok jang menjerang 

pi kota terseboet. 

| Tentara Japan ganti menjerang 
Tentara Japan menjerang kota 

Liang Macheng dengan maksoed 
| hendak membersihkan djalanan 
je Tunlui dari tentara Tiongkok. 

Shouhaien diserang oleh Japan 
Di Anhwei oetara tentara Ja- 

pan masoek ke Pengpu sepan- 

djang djalan kereta api Tientsin 
— Pukow, kearah selatan dan 

pada tanggal 12 April menjerang 
Shouhaien, tempat kekoeatan 
tentara Tiongkok. 

Tentara Japan dipoekoel 

' Di Chahat selatan tentara Ja- 

pan menjerang barisan Tiongkok 
di pegoengengan sebelah timoer 

daja dekat Hopei—Shansi—Cha- 
har, tetapi dikabarkan bahwa 
Merela ini dipoekoel moendoer. 

: Perlfipatan dari Amerika 
Washington, Rebo (Ha- 

vas). — Hull memperingatkan 
| dalam keterangannja lebih2 ke- 
pada Japan soepaja menghorma- 

ti kemerdekaan Indonesia, tidak 
perdoeli bagaimana djoega nanti 
kedjadiannja dengan negeri Be- 

| landa. 
  

    

    

      

   
     

      

     
     

    

    
      

     
    

   
   
    

     
    

   

  

    

   
     

      

    

  

   

   

— Berita Conferentie Isteri P.A.I. 

etoesan2. 

— Moelai kemaren telah sampai 
— disini, oetoesan2 dari badan2 is 

teri P.A.I.: Soerabaja, Pekalo- 

n, Cheribon. Ini hari di- 
ggoe sampainja oetoesan2 
lain2 tempat! 

enginapan: 
Oetoesan2 itoe menginap di- 

t conferentie. 
ceptie: 

— Hari Saptoe tg. 20 April 1940 
Jimoelai resepsi conferentie di 

Kenari, dimana akan bitja- 

isteri P.A.I., djoega njonja R. 
A.A.A. Abdurahman, Z Goena- 

Ih. Ali Rais, pesta: inap 

    

  

   

- kaoem iboe. 

Hugh ana sore. | amat 

n NA ae Tan pe- di Djakai 

oes s sub Beruria, Kerak Hn 

Bifobaiti ipiatoe Minah 
itaalweg. Pada hari Selasa | Fr S 

djam 3—6 sore, semata- | 

Indonesia serta anak2 dan baji2- 

nja jig. akan diperiksa kesehatan 

dan kebersihan pakaiannja oleh 

satoe komisi, terdiri dari: Njo- 

nja2 A. R. A. A. Abdurrahman, 
'Dr. Moedinem (arts) jg. telah 
soedi menjediakan dirinja oen- 

toek memeriksa kesehatan anak2 
dan baji2 jg. akan dibawa nanti. 

Djoega doktores dari Boedi 
'Kemoeljaan dibantoe oleh 
beberapa verpleegstersnja. De- 
mikianpoen njonja Z. Goenawan. 

Lebih djaoeh oentoek kepenti- 

ngan kaoem iboe Arab Indonesia 
jg. akan hadlir nanti, oleh Dr. 
Moedinem akan diadakan lezing 
jang sangat berfaedah, tentang 
»Penjakit anak2 dan keadaan 

|iboe diwaktoe mengandoeng”, 
ig. sangat penting sela paah 

Bagi anak2 dan baji2 ig Aa. 
| pat angka paling baik, akan di- 

Il ' beri hadiah2! 

    

ega 

| Dari pada banjaknja jg. me- 
| minta soerat oendangan, maka 

-boekti bahwa 

  

3 konsronlia ita P.A.I. jang per- 
tama ini menpat engan jg. 

  

emain “doetiat sampai 
Arta oetoesan2 dari tja- 

: Pontianak, Sriwi- 

aja, Telokbetong, 
er.” Ini 

       

  

   

  

        

    

         oentoek kaoem Iboe Arab 
   

         

  

Tan |   

(Samb. dari pag. 1). 

Kruiser itoe karam 
Berlin, 

— Pemimpin tentara Djerman 

dengan perantaraan radio me- 
ngabarkan, bahwa ketika dila- 

koekan serangan oedara diatas 

pesisir Noorwegen bagian Ba- 
rat, maka telah dikena seboeah 

kruiser dari Inggeris dengan 

mendapat bom jang besar. De- 
ngan segera kapal itoe tengge- 

lam. 2 kruiser Inggeris lainnja 
mendapat keroesakan besar se- 
kali jang roepanja tak moeng- 

kin mentjapai pelaboehan Ing- 

geris lagi. 

Zweden membantah. 

Stockholm, Rebo (Ha- 
vas) — Pembesar2 jang berkoe 

asa membantah dengan keras 
berita2 dan siaran2 loear nege- 
ri ,bahwa opsir2 Zweden ditang 

kapi karena keaktipan jang me 

roegikan kepada negeri. 

Makloemat Djerman. 

Berlin, 

an) — Makloemat Oberste Hee 

resleitung jang lebih landjoet 
menjatakan didekat Stavanger 

pesawat2 Inggeris melakoekan 

serangannja pada laroet malam 
tanggal 15/16 April. Tetapi ti 

dak menimboelkan keroesakan 

militer. Didaerah Christian- 

sand terdapat 2 batterij2 Noor- 
wegen lagi jang menjerahkan 

kepada tentara Djerman. Gera 

kan pembersihan daripada ten- 
tara Djerman di daerah jang 

telah didoedoeki di Oslo berdja- 
lan teroes. Ketika dilakoekan 

pertahanan di Narvik pemim- 

pin dari pemboeroe torpedo flot 
tielje, kapten laoetan dan com- 

modore Bonte melakoekan per- 

tempoeran jang seroe mengha- 

dapi kekoeasaan marine Ingge- 
“ris jang djaoeh lebih koeatnja. 
Anak kapal daripada 2 pemboe- 

roe torpedo jang diroesak dan 

3 jang tak dapat dipakai lagi 

dimana keabisan meriamnja ki 

ni dimasoekkan dalam tentara 
jang diwadjibkan melakoekan 

pertahanan terhadap Narvik. 

Beberapa kapal torpedo Noor- 
wegen dimasoekkan dalam dienst 

armada Djerman. Sekalipoen 
keadaan oedara sangat djelek- 

nja tetapi pemboeroe Djerman 

-melakoekan serangannja terha 
dap marine Inggeris. Seboeah 

kapal pengangkoet jang besar 
dikena oleh bom dari kaliber jg. 
besar. Seboeah kapal moesoeh 

dan seboeah lagi kruisernja di- 
kena bom dan tenggelam di 150 

k.m. sebelah Barat Laoet dari 

Moldfjord. Ketika dilakoekan 

penerbangan penjelidikan dia- 
tas pesisir Noorwegen bagian 

Barat Laoet pada tanggal 15 
April. pemboeroe Djerman telah 

“menembak roentoeh seboeah 

Lockheed dan pesawat Hudson- 

sunderland. .Sebocah pesawat 
Djerman tidak poelang kemba | 
li. 

Verlof diberikan lagi 

Den Haag, Rebo (AN 

P). — Minister bagian defensie 

menetapkan menoeroet art. 61 

dari peratoeran pekerdjaan mili 

ter, maka kepada jang sakit ke 

ras, akan berkawin, mendapat 

kematian keloearganja atau a- 
kan menempoeh oedjian diberi- 

kan lagi verlof loear biasa. 

DIOEDARA DAN LAOET 

»Thistle” hilang 

Londen, Rebo (Reuter). 
— Dengan opisil diterangkan, | 

bahwa kapal selam Inggeris | 

»Thistle” moengkin soedah hi- 
lang. ,,Tristle” itoe adalah se- | 
kelas daripada ,,Thetis”. This- 

tle melakoekan seranggunja di | 
| Lacetan Oetara. 

Rebo (Reuter). |. 

Rebo (Transoce- 

  

  

DJAWA BARAT 
BOGOR 

P.V.P.N. dan kenaikan harga. 

tentang duurte- 
toeslag. 

Combinatie ledenvergadering 
dari vakbonden: P.G.I., P.P.S. 
T., PTR, VAMOLA, PKVI, PP 

PB,-PPAVB tjabang Bogor, jg. 
diadakan digedoeng Harsodar- 
sono pada 16 malam 17 April 

1940, dengan bersoerat k.l. 600 
orang : 

Mendengar perdlityahaana 
| tentang kenaikan harga maka- 

nan, pakaian dan kehidoepan se 
hari-hari pada masa ini diban- 

ding dengan Januari 1938: 
Menimbang, bahwa: 

a. Soekarlah menjesoeaikan 
penerimaan pegawai negeri de- 
ngan pengeloearan menoeroet 

keadaan sekarang. 
b. Agar penghidoepan tidak 

terlaloe berat, perloe dengan se 

lekasnja ditambah lagi pengha- 
silan, diantaranja dengan dja- 

lan pemberian duurtetoeslag. 

Memoetoeskan: 

a. Mohon kepada Pemerintah, 
agar pegawai negeri dengan se 

lekasnja diberi duurtetoeslag 

jang sepadan dengan kenaikan 

barang-barang. 
b. Menjampaikan motie ini ke 

pada: 

1. Sri Padoeka Toean Besar 

Gouverneur-Generaal. 
2. Bezoldigings  Commissie 

di Batavia-Centrum. 

3. Volksraad. : 
4. Commisse voor het 

Georganiseerd Overleg. 
5. Centraal Bestuur P.V.P.N. 

6. Afschrift motie ini disam 

paikan kepada pers. 

  

BANDOENG. 

Burgemeester ke Australia. 

Pembantoe kita S. mendapat 
kabar, bahwa t. Beets Burge- 
meester Bandoeng akan verlof 
sampai achir boelan Juni '40. 
Dalam verlof itoe t. Beets ber- 

serta njonjanja akan bertama- 
sja ke Australia. Tgl. 21 April 

1940 beliau akan berangkat da- 

ri Tg. Perioek menoempang ka- 
pal ,,Nieuw Zec'and”, 

Dokter gigi bercongres. 

Tg. 19 - 20 April '40 ,,/Ned. 
Ind. My tot bervordering der 

Tandheelkunde” akan melang- 
soengkan congresnja di Ban- 
doeng bertempat. dihotel Pria- 
nger. 

Meisjes-Vakschool. 

Baroe2 

dibentoek seboeah comite akan 
mendirikan Meisjes-Vakschool 

jg. sangat diboetoehi oleh pen- 

  

Slagschip Djerman roesak 

Stockholm, Rebo (Reu 

ter). — slagschip Djerman 

»Scharnhorst” kini mendapat 

keroesakan dan dengan bagian 

belakangnja dibawah air bera- 
da di Rissa-kreek didekat 

Trondhjem. Demikian kores- 
ponden dari Reuter mendapat 

keterangan dari orang jang bo- 

leh dipertjaja jang baroe da- 
tang di Stockholm. Lain kruiser 
Djerman tenggelam dipelaboe- 
han Trondhjem dimana berada 
djoega 3 pemboeroe torpedo. 

Mengambil mosi| 

ini di Tjimahi telah '   

| doedoek disana. Pengoeroesnja 
terdiri atas t.t. mr, Soemadipra 

dja — Ketoea, Soetapradja — 

Ketoea Moeda, Njonja Soerio 

Santoso — penoelis, t. Martapra 
wira — Bendahari dan bebera- 
pa pembantoe. 

  

TANAH SEBERANG 
MAKASSAR 

Baji diambil setan. 

Lima tahoen gan- 
djarannja. 

Persidangan Landraad Taka- 

lar baroe2 ini, telah memeriksa 

seorang wanita bernama Len- 
teng asal dari Tjikoera (Polong 
bangkeng) jang telah melakoe 
kan perboeatan jang sangat di 
bentji, karena memboeang baji 

jang baroe beroesia k.l. 1 boe- 

lan. Dalam pemeriksaan Len- 

teng mengatakan bahwa ia ta' 

memboeang anaknja, tetapi di- 

ambil setan. Tentoe sadja, dja 

waban jang ta' termasoek di- 
akal ini, Lenteng diberi gandja 
ran 5 tahoen, 

Tiga tahoen di Mekkah. 
Setelah 3 tahoen lamanja moe- 

kim ditanah Soetji, maka kini 

telah kembali toean A. Kadir 

(Hadji Moeda) ketanah toem- 
pah darahnja di Takalar (Ma- 
kassar). Selamat datang! 

Bakal menderita kelaparan ? 

Sekalipoen djalan air (irriga- 
tie) tjoekoep mengalirkan air, 

serta. moesim hoedjan tjoekoep 

djoega dalam tahoen ini, tetapi 
Toehan menoendjoekkan Koea- 
sanja, padi jang tadinja toem- 
boeh dengan soeboer, sekarang 

lajoe daoennja, karena diroesak 
oelat2 padi. Pa' Tani jang tadi 
nja bergirang, kini bermoeram 

.| doerdja. Dengannja maka atas 
andjoeran pemerintah, maka a- 
kan disoeroeh pa' Tani mena- 

nam ketela, oebi djalar. Demi 
kianlah, dionderafdeeling Dje- 
neponto Takalar (Makassar), 

telah dimoelai dengan pimpinan 
orang2 jang faham dalam perta 
nian. Tindakan pemerintah jg. 
demikian pantas sekali. 

  

SAMARINDA 
Rapat oemoem Gerindo 

Dikoendjoengi 
oke EL 1002 
orang. 

Kepada ,,ANTARA” dikawat- 
kan, bahwa rapat oemoem Gerin- 
do jang dilangsoengkan pada 
hari Minggoe tanggal 14 April '40 
di Samarinda (Borneo-Timoer) 

telah berachir dengan selamat, 
sedang jang mengoendjoengi ada 
k.I. 1000 orang. 

Pembitjara diantaranja toecan2 
Ishak dan Adam Malik-wakil PB. 
Gerindo dari Djakarta. 

  

DJAWA TIMOER 
KEDIRI 

Seorang Pastoor terlanggar 
vrachtauto 

Pada hari 15-4-'40 lebih koe- 
rang djam 12.30 Pastoor Wessels 
mengendarai motorfietsnja tiba 
pada simpang ampat Ringinsirah 

Kediri terlanggar vrachtauto AD 
298. 

Pastoor itoe djatoeh dan me- 
nanggoeng loeka, tetapi boekan- 
nja pajah loekanja. Poen politie 

datang pada tempat terseboet 
oentoek djalankan pemeriksaan- 
nja. Djadi di Doho soedah doea 
kali ini dalam 2 boelan, ada Pas- 
toor terlanggar auto. Jang da- 

hoeloe. hingga kini beloem ke- 
loear dari rawatan dokter.   

ama paginn III 

DAGANG 

PASAR BETAWI 

Goela pasir: per karoeng dari 
102 kg. terima di goedang pen- 

djoeal f 11.20. 
Tepoeng terigoe: 

  

kaleng dan Harrison f 2.15 dan 
lain-lain tjap dari f 2.— sampai 
f 2.10 per bantal. 

Minjak kelapa: 

pai f 1.624. 
Bawang merah: - Toaliap 

f 10.—, Tiongtoa f 9-— 
Tiongliap f 8.— per 100 kg. 

Katjang tanah: per 100 kg. 
f 12—. 

Emping melindjo: Laboean no. 
1 f 31.-—, no. 2 f 26.—, Tjilegon 

no. 1 f 30—, no. 2 f 24.— per 
100 kg. netto. 

Kentang: per 100 kg. dari 
f 6.30 sampai f 7.25. 

Damar: AJE Pontianak f 25.50, 
Sumatra f 29.50 per 100 kg. bru- 
to berikoet peti pendjoeal. 

Copra: keloearan Bantam me- 
lihat kwaliteit dari f 5.20 sampai 
j 5.40 per 100 kg. 

Katjang kedele: kwaliteit Djem 
ber franco wagon April f 4.94 

pendjoeal Pasoeroean/Proboling- 

go franco perahoe f 5.02 pen- 
djoeal per 100 kg. 

Tapioca meel: kwaliteit Me- 
dium boeat roepa-roepa merk da- 

ri f 5.30 sampai f5.70 AA f 6.— 
pendjoeal per 100 kg. 

Lada hitam Lampong: e.k. Te- 
lok kemarin djadi April f 8.60: 

ini hari April/Mei f 8.55 pembe- 
li, f 8.65 pendjoeal, Juni/Aug. 
f 8.35 pembeli, f 8.50 pendjoeal 

dan Aug./Oct. f 8.40 pembeli, 
f 8.60 pendjoeal. E.k. Batavia 

April f 9— nom. per 100 kg. 
London noteering 3 d. p. Ib. pen- 

djoeal, tetap. Noteering New York 
Spot 385 pembeli, tetap: Mei 384 

pembeli, naik 5 dan Juli 396 Nae 

di, naik 7. 

Lada poetih Muntok: fob Pang 
kal Pinang April f 20.-— nom. per 

100 kg. London noteering 414 d 
p. lb. pendjoeal, naik 1/,4. 

Koffie Robusta Lampong: 1546 
e.k. Telok April/Juni f 9.25 pem- 
beli, f 9.40 pendjoeal, sedia Ba- 
tavia f 11.50, 2596 sedia Batavia 

f 11.25 dan W.LB. f 18.50 per 
100 kg. 

Citronella olie: A-contract ke- 
marin djadi Mei/Juni dan Junij 
Juli f 0.90 dan Juli/Dec. f 0.9214: 

ini hari April/juni f 0.90 nom., 
Juli/Dec. f 0.9214 djadi dan Oct./ 
Dec. f 0.921, pembeli, f 0.95 
pendjoeal per kg. 

Karet: April Sheets 3234, Cre- 
pe 3073 cts. pembeli per 45 kg. 

"CLICHES 
Den en 

. 3) at dan Jeekeningen. 
DAN Mu ENYA Yang jang 
moera, kaloe U dateng perk 
: T IL TT Ia ARUN Ul Lah 
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tjap Kodok 
f 2.30, Koeda merah, Boeroeng 
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1484 kg. bruto dari f 1.60 sam- : 
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HET INTERNAAT 

,ONS HUISJE" 
Kantoor West Java Ys- 
fsbrieklaan No. 18 Bata- 
via C. en Legok Bidara 
Tjina No. 30 Mr Cornelis 
Menerima moerid-moerid 
boeat bersekolah HL.S 
enz. 

12 boelannja. 
Mintalah katrangan ter- 
lerih djaoe.   
Tarief moelai f 30 boeat : 
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Rasanja kai 

  

Toh: 
AN ie katana rendah 

PN te III AN Karna BATAVIA 
  

    

CINEMA ORION 
GLODOK BATAVIA 

Ini malem Pengabisan 

»KING OF CHINATOWN"“ 
dengen 

ANNA MAY WONG — AKIM TAMIROFF 
J. CARROL NAISH — SIDNEIJ TOLER 

dan laen-laen bintang film terkenal 

Moelai 19 April 1940 dan malem brikoetnja P3 

»THE CROWD ROARS" 
dengen 

Robert Taylor —  Maureen O'sullivan 
Edward Arnold — “Frank Morgan 
ema) 

OUEEN THEATER "ANTLORAN 
Ini malem Pengabisan 

“1 KILLED Magna CouUNT" 
engen 

SYD WALKER — BEN LYON 
Moelai 19 April 19540 dan malem brikoetnja 

GA RDEN of the MOON" 
dengen 

Pat O'Brien — John Payne — Margaret Lindsay 

  

  

  

  

  

    
    
            
          
    

    

   ADALAH PISAU TJOEKOER BAIK 

JANG MOERAH HARGANJA 

Pisau' MEM terbikin dari wadja jang pa- 

ling haloes dan di asah dengan sangat 

terliti sekali dan diperiksa oleh 
achli'. Satoe kepastian bosat toean, 
jang tiap” pisau akan mengasih kapoeasan 

kepada tcean. Tetapi waktoe membeli- 

oja toean haroes periksa jang diatas 
pisau itoe mossti ada merk MEM 

  

Terbikin di Engsland. 

CREDIET- 
sBOUNSPAARKAS 

REDIET-& 
ui 
Lalai PN Telan TOR EN Kali oo loo) Ahn 

Aren JANIN — RADEN SALEHK.2 

BEA 

Prinsen-Park 
BATAVIA Prins - Theater 

  

1.30 & 9.45 
Moelai ini malem 18 April dan malem brikoetnja 

pertoendjoeken 20th Century Fox poenja film besar 

»PRIVATE NUMBER“ 
dengen LORETTA YOUNG — ROBERT TAYLOR 

       

   

  

Segala orang jang soeda mempoenjairoemah tang- 

PN Ad Ka 
Nana tadi 
3 MA: IS . oa FOX picture with 

Ata duta an PATSY KELLY 

5 MIS BASIL RATHBONE 
-a JOE LEWIS 

Satoe anak millioenair me- MARJORIE GATESON 

njintaken seorang baboe ! Based on a ploy by Cleves Kinkead F 

Pertjintaan jang soeng- 
goeh heibat! n 2 

ga dan jang akenberoemah tangga haroes nonton ! 
    

  

  

Ini malam 

dan malam 

  

berikoetnja 
Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum, 

    

Satoe Jungle Fiim Jang Pertama Dibikin 
Di Idonesia 

ALANG-ALANG 
bersama HADIDJAH — MOH. MOCH — BISSOE 

Bitjara dan Menjanji Melajoe 

Boeat pertama kali satoe-prempoean Indonesia ber- 

'maen dalem film Melajoe. dengan “binatang oetan 

jang boeas '!--Seanteronja jang maen orang Idone- 
sia ! Pemandangan dan Rimba-rimba besar di Su- 

' matra seperti'boekit - Kemoening. Weesakampoeng, 

“Kalianda, Wyrate dan laen laen akan terliat-dalem 
film ,,Alang-Alang”, 

binatang-binatang telah dibikin 

  

  

Garantie 
10 tahoen 

Vulpen jang pa- 

ling bagoes 

@ 
le. Keloearnja tinta 

selaloe tetep dan 

rata. 

Dipakainja enak 

dan memoeaskan 

keinginannja. 
. Graveer nama di 

-vulpen  dengen 
gratis —. dari itoe 

.vulpennja tida bi- 
sa hilang. 

Bisa dapat inkt 
1 fls. cadeau. 

4e. 

be.   sekali. 

“ GAGANG ITEM 
f 1.75, 2.00, £ 250 
sampai f£ 7.00. 

Pesenan-pesennan loear Batavia bisa 

kirim rembours. Waktoe pesen minta 

keterangan, bagaimana toelisannja 
haloes, sedeng atawa kasar. Dan 

dari hal warna-warna gagangnja. 

roko ORION 
Kramat 14 Batavia-C 

Tel. 1981 Wl, 

Gagang warna-war- 
na: f 250—f 3,00 

£ 3,50—£ 4,00 sam- 

pai f 12:—   
metana NOBAR ENG ih» 5 MR   

dimana sebagian opname dari 

Harganja moerah 

  

  Satoe perobatan 
membikin moeda kombali 

Tenaga baik kombali 

Tida perloe kelandjer di operatig 
sebeloem “wak- 

Film Indonesia jang 

mengharoeken 

hati ! 

Djika toean merasa toea 
toenja, atau djika toean berpenjakit kes 

mani, maka satoe pendapatan obat baroe 
dari or ang Amerikaan akan menjemboehkan 
toean. Ia akan mengombalikan toean poenja 
tenaga moeda dan "kekoecatan hidoep lebih 
tjepat de yri pada kelandjer di operatie. Ini 
obat ada soeatoe obat roemah tangga jang 
saderhana jang beroepa' tablet, didapatkan 
oleh satoe thabib Amerikaan. 

Ini tablet gampang sekali ditelannja dan 
tida berbahaja. Tetapi ia ada satoe obat 
koeat jang paling baroe dan paling koeat 
jang pernah dikenal oleh ilmoe pengetahoean, 

Ia bekerdja langsoeng atas kelandjer?, 
kekoeatan hidoep, ia 

    

asabat dan perkakas? 
membikin darah baroe dan bersih dan mem- 
bikin ini begitoe tjepat, hingga didalam 
24 atau 48 djam toean telah merasa tenaga 
dan kekoeatan kombali poela. 

Tersebab pakerdjahannja jang langsoeng 
atas ke landjer" dan asabat, maka kekoeatan 
berpikir, ingetan dan tj: xhaja moeka sering- 
kali men dj adi baik dengan sangat Mengan 
goemkan. 

Ini obat koeat dan obat kelandjer loear 
a bernuma Dr. Nixon's Vi-tabs, ada 

s#cengkan. Ia soedah ditjoba, dan 
ang baik itoe telah di akoe sah oleh 
orang di Amerika: disini poen ia 

ekarang terdapat diseloeroeh roemah' obat. 
Pesan sekarang djoega Dr. Nixon's Vi-tabs 

   

   
   

      

pada san poenja langganan, tjobalah ia 
dan rasakan sadja sendiri kemoedjarabannja 
didalam 24 djam. 

Beli satoe botol penoeh boeat delapan hari 
Ia di djoeal kepada toean dengan pertang- 

dengen goengan, bahoea Dr. Nixon's Vi-tabs akan 

. membikin toean segar betoel dan toean akan 

7 lagoe-lagoe jang merdoe merasa 10 sampei 20 tahoen lebih moeda, 

: - dan djika tida betoel begitoe toean terima 

dan. menarik hati kombali toean poenja 0eang kalau toean 
mengombalikan boengkoesannja jang kosong. 

  

dinjanjiken : 

2 oleh ROEKIAH 

1 oleh ROEKIAH & ANNIE 

LANDOUW — 

1 oleh ANNIE LANDOUW -sem- 
bari pentil guitaar & 

3 oleh TITING, itoe zangeres jang 

terkenal dari Semarang ! 

Lagi sedikit hari aken 

di pertoendjoeken! 
Djaga betoel tanggal mainnja ! 

Bo tol special dengan terisi dubbel dari 
48 Dr. Nixon's Vi-tabs harganja moerah 
dan pertanggoengannja ada mendjadi satog 
kepastian boeat toean. 

Terdapat di Roecmah? Obat dan Toko" 
besar. Djika tida bisa dapat, toelis soerat 
kepada THR KNOX COMP. Batavia 
  

  

DITJARI 
Makanan boeat siang hari jang 
sederhana, bersih dan pantas, 
5 hari dalam seminggoe, boeat 
diantar kebagian Molenvliet 
Oost. 
Soerat dengan harga kepada 
adm. s.k. ini no. 1014. 

RIALTO BIOSCOOP 
Pasar Senen Batavia-C. 

Pertoendjoekan boat hari REBO 17 dan KEMIS 

18 April 1940 

Doea film jang terpili 

Pertama BORDER G-MAN” 

Satoe RKO RADIO Western-drama, mengambil 
karangan dari Bernard MeConville, jang penoeh 

dengen spanning, dan dimainkan oleh: 

George O'BRIEN 
Laraine Johnson — Ray Whitlay — John Miljan — 
Rita La Roy — Edgar: Dearing — William Stelling 
Edward Keane — Ethan Laidlaw — Hugh Sothern 

Bobby Burns dan lain-lain jang soedah populair. 

Kedoea 

Anak Moeda dari Amerika" 
(SONS OF THE LEGION) 

AP Me 
Ea 3 

5 

SCHOEN MAKER SCHOOL (S.M.5.) 
C.K.S. (Coupeur & Kleermaker School ) 

— 26 ilir PALEMBANG 
S.M. 8. beladjar 11 boelan F 6 50 seboelan. Dipeladjari 
sepatoe, sandal laki perempoean. 
Coupeur, 6 boelan malam F 5 — seboelan. 
Kleermaker 9 boelan F 4.— seboelan. 
Semoea peladjaran sampai ber-DIPLOMA. 
Alat beladjar di tanggoeng oleh sekolah. 
Pertanjaan tetap didjawab 

De Directeur A.M. JANGTIJIK. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

KASI MINOEM OBAT BATOEK Na TANGGOENG 
LEKAS BISA BAEK. 

Obat batoek dari Wanson's, tjap Pagoga, rasanja manis 
dan gampang dipake. Ia lekas semboehkan batoek pileg, 
batoek: panas, sesak napas, sakit dada dan leher, dil/. Ia 
antjoerkan riak2 dan ilangkan angin2. 

No. 45 WATSON'S COUGH MIXTURBE. 
Obat batoek. boeat: orang dewasa. 

No.85 WATSON'S COUGH SYRUP for CHILDREN. 
Obat batoek boeat: baji2 dan anak2 ketjil. 

Bisa dapat pada semoea toko obat Tionghoa atawa be- 
li sindiri pada: 

“s “Hoofdagent: MEDICIJN IMPORT SAM TAK 00, 
Toko Tiga No. 64, Batavia, 23 

KAL HAL AAA BR KAL NE: 

      
ET KO MEA saranin Na Sana aa Pakarena METAA AR 

  

sa huni Hu RE Uba Aoa 

bingoengan, kalemahan rohani atau djas- 
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Tata pe kita 
ikan veralag penoctoep : ya 

   

ra jang mar ati ini ki 
ta Ternak pesek rapat oe 

yat jang laloe P.I. L “telah 

nja jang pertama, bertempat di- 
gedoeng Hoa Kiauw Societeit 

taram, dengan mendapat per- 

an jang besar sekali, sampai 

nja pendoedork sama ingin | 

' mengetahoei sepak ter- 
perhimpoenan Islam jang 
ini dengan pemimpin2 ke 
n jang doeloe tidak asing 

an PaaNeeugan Islam. 

- Peritisasi didinding2 
Perloe ditjatat Pain bahwa. 

g-tenipat daya itoe, toe- 

Oka kim AA 
si 2. sedang disebelah ba- 

-dari.toelisan ini ada nam- 

erkataan: Indonesia 
rparlement. Lain 
an lagi ada ditempelkan toe- 
Rapatkanlah ba- 

isan Rakjat ngan 
an dil. 

Oemmat Islam didalam lapangan 
00 politik di Indonesia 

— Nice Voorzitter Hoofdbestuur, 

'Dr. Soekiman pimpin rapat, be- 
liau bilang, congres ini mengan- 

1g maksoed boeat oemoem- 
bahwa sekarang ini P.LI. 
h mendjadi dewasa, hingga 

soedah berani menanggoeng 
wab atas segala perboeatan- 
“Lain dari itoe djoega meng- 

kan bahwa P. I. I. ada 

    
dan - sangat entapi tidak 

diramalkan tentang apa jg. 
akal kedjadian di kemoedian 

i Berhoeboeng dengan itoe, 
ka tidak ringan tanggoengan 

ang moesti dipikoel oleh ra'jat 
“Indonesia jang diserahi oleh Allah 

kan nasibnja tanah Indonesia 
ekalian nasib bangsanja, soepa- 

bisa mendapat kedoedoekan. 

nah-tanah Islam lain, ter- 
di Asia dekat, ra 'jatnja 
at beramai-ramai oen- 

  

—langan International. 

. gampang dimengerti, sebab ra'jat 

elangsoengkan rapat cemoeni-. : 

igan mendjadi penoeh sesak. | 

? merah. Dibelakang medja 

aa hoeroef besar2 poe- | 

| toedjoean sociaal, tetapi 

1g sepadan dengan pendoedoek |   
    

: aga Iupanaan tong kosong. 

  

# 

IN 

“idotali doenia jang sangat pen- 
. ting. 

Spreker babi sesoedahnja 
| kelelap didalam beberapa poe- 
loeh tahoen, 

Lp dahnja perang doenia jang per- 
- | tama, beberapa keradja'an Islam 

| soedah timboel lagi, dan dari fi- 

kemoedian sesoe- 

hak ini soedah tertjipta beberapa 
pergerakan politiek j jang sekarang 
pegang rol penting didalam ka- 

Ini djoega 

Islam oemoemnja sama insjaf, 
bahwa sesoeatoe” negeri tidak 
akan bisa beroebah keada'annja, 
bila ra'jatnja tidak inginkan sa- 

| toe perobahan. 
Bahwa kalau orang derek 

politiek jnternationaal, kemoe- 

dian orang menengok kedoedoe- 
kan Oemat Islam di Indonesia, 
bisa dibilang sebagai satoe poe- 
koelan pada moeka sendiri, kare- 

na haroes diakoei bahwa Indo-' 

nesia, jaitoe satoe tanah jang 
pendoedoeknja hampir semoea 
terdiri dari Oemat Islam, makin 
lama boekan semakin mendapat 

 kemadjoean, tetapi malahan men 
djadi merosot ke bawah. Ini jang 

| pakar disebabkan lantaran 
Oemat Islam di tanah ini di- 
kata sama sekali tidak beker- 
dja dengan soenggoeh2 oentoek 
membentoek sesoeatoe organisa- 
tie jg. penting oentoek perdjoa- 
.ngan, goena menoentoet nasibnja. 
Ini memang tidak bisa dibantah 

lagi, sebagai boekti bisa dioen- 
djoek, bahwa waktoe dilakoekan | 
actie membongkar artikel 177 
dari LS. bisa dikata tidak bisa 

| mendapat samboetan sebagaima- 
ra moestinja oleh ra'jat Islam se- 
loeroehnja, meski djoega mereka 
sedikitnja tentoe soedah mengerti 
tentang kepentingannja actie itoe. 
Tetapi biar bagaimana djoega 
spreker rasa jang semangat ra'jat 
Islam didalam ini tanah, sebetoel- 
nja ,,beloem mendjadi mati sama 
sekali”, dan djoestroe lantaran 
inilah maka P.LI, dilahirkan di 
doenia, sekedar oentoek mengisi 
lain-lain lapangan jang masih 
terboeka. Djadinja boekan oen- 

| toek bersaingan,. tetapi sebalik- 
nja malahan bersedia bekerdja 
bersama-sama dengan: partij po- 
litiek jang mana djoega. 

Sebagai penoetoepnja beliau 
poenja pidato pemboeka'an, ada 
diseboet bahwa di Indonesia 

soedah banjak sekali perkoem- 
poelan Islam jang mempo 

jang memberi perlindoeng 
| da mereka masih beloem. Yos 
koep. 
Kedoedoekan perdjoangani Islam 

Dr. Kartono, dari Soerakarta 

dapat giliran bitjara, beliau bi- 
lang, siapa jang soeka perhatikan 
kaart doenia, 

doenia Islam. 
Tidak beda dengan tjaranja 

orang jang lakoekan pergoelatan, 
ada kalanja mendapat kemena- 
ngan, tetapi ada djoega kalanja 
mendapat kekalahan. Poentjak 

| dari crisis kedoedoekan doenia 
“Islam didalam doenia, adalah se- 
“djak petjahnja keradjaan Turkye 
jang pertama. Soeltan Turkye jg 

.| terachir masih selaloe memperta- 
| hankan aliran »Pan Islamisme”, | 

me, 
| angan-angan: 

s tKaan, 
|dan persamaan”, 

     

  

ia tentoe lantas 
an tentang kepintjangan   

  

La djahat dari “Toogrgi dan 
. | djoega dari dalam, tetapi mak- | 

Isaednja mendapat 

| sebab dalam sa'at itoe di soesoel 
dengan angan-agan ,,Liberalis- 

jang dipersandarkan atas | 
'nkemerde- 

kegagalan, 

persaudaraan 

aliran 
ini moela-moela masoek didalam 
kalangan pemoeda, jang barisan- 
nja diseboet ,,Pemoeda Ketimoe- 
ran”. Ini tjita-tjita baroe, jang di- 
toedjoekan, adalah maoe meng- 
halang pemerintahan kebang- 
saan, tetapi sebenarnja ini ada 
satoe lagoe baroe, dan djoestroe 
lantaran itoe, maka mendapat 

rintangan jang sangat keras dari 
kalangan pemerintahan sendiri, 
sebab maksoednja berlawanan 
sama sekali dengan karakternja 
pemerintahan pada djaman itoe. 

Didalam kalangan pergerakan 
pemoeda Ketimoeran ini, 
boekan mendjadi alat mereka jg. 
terkemoeka oentoek menoentoet: 
apa djoega, tetapi mereka soedah 
mempergoenakan lain alat goena | 
mentjapai toedjoeannja, ini bisa 
diboektikan, bahwa sedjak itoe di 
Turkye soedah kedengaran soea- 
ra-socara bahwa orang soedah. 
tidak perloe menambah mesdjid 
lagi, tetapi jang penting adalah 
menambah roemah sakit, dan 
roemah-roemah sekolahan enz. 

Tetapi ternjata bahwa aliran 
ini ada asing bagi ra'jat bangsa 
Timoer, sebab aliran ini 2 ali- 
ran Barat. 

Bisa dikata beban de 
ngan lahirnja aliran moeda terse- 
boet diatas, 
orang-orang toea poen timboel 
poela aliran baroe, jang asal 
moelanja dari kejakinan Goeroe 
Besar Djamaloedin. Beliau mem- 
poenjai kejakinan, bahwa Islam 
.soedah beda, doeloe orang ang- | 
gap Islam sebagai barang jang 

| dipertempatkan didalam satoe 
peti jang dirias begitoe roepa, 
tetapi tidak diketahoeinja, apa- 
.kah jang sebenarnja ada dida- 
lamnja. 

Tidak begitoe dengan faham ' 
sekarang, peti itoe haroes di- 
bongkar, dan diselidiki apa isi- 
nja. 
Gampang dimengerti bahwa 

ini aliran poen mendapat perla- 
wanan jang sengit djoega, dan 

djoestroe lantaran itoe, " maka 
itoe goeroe besar selaloe dioesir, 
dari satoe ke lain tempat. 

Tetapi baginja bisa dikata 
moedjoer djoega, sebab beliau 
lantas bisa mendapat tempat di- 
dalam Kweekschool Al Ashar di 
Cairo, di ini tempatlah beliau 
bisa mendapat kesempatan sa- 
ngat bagoes sekali boeat mena- 
nam kejakinannja didalam piki- 
ran anak moeridnja, jang kemoe- 
dian bisa menjebarkan faham 
itoe ke seloeroeh doenia. Faham 
ini diseboet reformatie dfdalam 

Islam dan renesance didalam 
Islam. 

Tetapi ternjata kedoea roepa 
aliran ini, tidak bisa terkaboel 
boeat menolong ra'jat Islam dari 
loebang kehina'an, tetapi baroe- 
lah maksoed jang moelia itoe bi- 

| sa terkaboel, djika angan-angan 
doea roepa ini lantas bisa diper- 
kawinkannja, dan djoestroe per- 
kawinan ini soedah bisa dilang- 
soengkan dengan dirajakan | 
perang doenia”. 

Persatoean antara doea aliran 
itoe diseboet ,,Islamietische Na- 

tionalisatie”, inilah jang sekarang 
pegang rol penting didalam po- 

“litiek Internationaal. Dan idiolo- 

gie inilah jang sekarang mendjadi 
“dasar dari pergerakan Islam se- 
loeroeh Indonesia, jaitoe ,,p € r- 

gerakan kebangsaan 
jang didasarkan atas 
Keislaman”, termasoek 

1 | djoega pendirian P.L.I. 

  

' beberapa 

Islam | 

didalam kalangan 

  

E MANDANGAN 

  

  

Bolehkah rintangan kepada 
Gerindo dibiarkan? 
Pertanjaan dari 
Lt. Mehta 12 
April 19401” 

penanja, beberapa hari jang ba- 
.roe laloe Gerindo (Gerakan Rak- 
'jat Indonesia) tjabang Tebing- 
“Tinggi (Palembang) telah dapat 

rintangan dari fihak 
B.B., jang tidak sedikit meroegi- 
kan perkoempoelan terseboet, 

. teroetama kepada anggauta2 be- 
stuur perkoempoelan tadi. 

Dengan pemberian tahoe ada- 
nja pekabaran2 jang dimoeat da- 
lam ,,Pertja Selatan” dari tang- 
gal 18 Maart 1940 (lembar ke 2) 
jang berkepala ,,Ditempat jang 
djaoeh dari kota” dan doea arti- 
kel dalam ,,Tjahja Timoer” dari 
29 Februari 1940 jang berkepala 
»Rapat anggauta Gerindo di Loe- 
boek-Blimbing — (Bengkoelen)” 
dan ,,Lagi tentang penderitaan 
anggauta Gerindo Tebing-Tinggi 
(Palembang)”, didalam pekaba- 
ran2 mana rintangan2 tadi dibe- 
ritakan, maka penanja ingin me- 
madjoekan pertanjaan kepada 
Pemerintah apa Pemerintah sang 
goep melakoekan penjelidikan 
tentang betoel atau tidaknja pe- 
kabaran2 tadi dan djikalau bagian 
jang perloe dari pekabaran2 tadi 
betoel, melakoekan penjelidikan 

| tentang perloenja rintangan2 tadi 
diberikan kepada perkoempoelan 
jang menoeroet anggapan Pe- 
merintah tidak bersikap mela- 
wan. Djika nanti menoeroet pe- 
njelidikan jang dilakoekan ter- 
njata, bahwa tindakan2 B.B. tadi 
tidak beralasan dan mesti diang- 
gap tidak patoet boeat baiknja 
perhoeboengan ditempat tadi, 
maka penanja ingin mengetahoei 

-dari Pemerintah, apa Pemerintah 
berhoeboeng dengan kedjadian2 
tadi soedah atau maoe melakoe- 

| kan tindakan2 jang perloe dan 
apakah tindakan2 jang soedah 
atau maoe dilakoekan tadi. 

Keterangan. 
2. Menceroet pekabaran di- 

dalam. »Pertja Selatan” (18 Mrt. 
i-tL) semoea anggauta dari Gerin 
do dimarga Loeboek Blimbing 
(masoek ressort Gerindo tjabang 
Tebing-Tinggi) telah dipanggil 
oleh bestuur oentoek memberi 
keterangan apa mereka mempoe- 
njai tjita2 akan teroes mendjadi 

anggauta Gerindo atau tidak. Me- 
reka jang sama memberi djawa- 
ban, djika mereka akan teroes 
mendjadi anggauta Gerindo lan- 
tas ditahan dan ditanja tentang 
mereka poenja padjak dan ten- 
tang pembelian dari mereka 
poenja heerendienst. Antara me- 
reka jang ternjata, bahwa padjak 
nja beloem loenas katanja teroes 
diberi peringatan soepaja mem- 
bajar loenas padjaknja dalam 
tempo satoe djam, 

mereka akan dihadapkan dimoe- 

ka.Hakim. Kemoedian antara da- 
ri mereka lantas diberi hoekoe- 
man diloear pendjara (vrijheids- 

straffen) djoega, jaitoe dari tiga 
hari sampai satoe boelan dan di- 
kerdjakan diloear pendjara oen- 
toek memikoel- kerikil dari tem- 
pat2 jang djaoeh letaknja. 

b. Bestuur dari Gerindo tja- 
bang Loeboek-Blimbing (Beng- 
koelen) menoeroet pekabaran jg. 

| dimoeat didalam ,,Tjahja Ti- 
moer” dapat hoekoeman pendja- 
ra satoe boelan dari sebab telah 
mengadakan openlucht vergade- 
ring. dengan tidak dapat izin le- 
bih doeloe dari B.B. Tentang ra- 
pat openlucht tadi, jang ternjata 
tidak dapat dilangsoengkan ka- 
rena pada permoelaan telah di- 
boebarkan oleh B.B., tidak teroes 
dilakoekan penjelidikan apa me- 
mang betoel diantara mereka jg. 
hadir ada orang jang boekan 
anggauta dari perkoempoelan 
terseboet, Seorang bernama Ab- 

Menoeroet jang didengar oleh . 

djika tidak 

  

doel Hadi katanja tangannja te- 
lah dibelenggoe, 'jang karena 
protest dari ketoea rapat tadi 
lantas diboeka. 

Cc. Roemahnja voorzitter dan 
 penningmeester dari Gerindo tja- 
bang Tebing-Tinggi oleh B.B. te- 
lah digeledah, kemoedian kas- 
boek dan beberapa soerat boeat 
archief lantas. dibeslag, sedang 
voorzitter dari perkoempoelan 

terseboet, jaitoe toean Ks. An- 
war, dimasoekkan dalam preveri- 
tief, sebab menoeroet ambtenaar 
jang melakoekan penggeledahan 
tadi, beberapa - pengeloearan 
ocang oentoek keperloean per- 
koempoelan tidak dimasoekkan 
dalam kasboek, meskipoen ia se- 
bagai ketoea tjabang mempoe- 
njai hak oentoek mengeloearkan 

oecang boeat keperloean terse- 
boet tadi. Pertimbangan dari 
toean Ks. Anwar oentoek mem- 
beri kemerdekaannja kembali de- 
ngan borg ditolak dengan tidak 
memakai alasan. . Lain dari itoe 
pemberian pakaian dan makanan 
kepadanja dari loear pendjara 

djoega tidak dibolehkan. 
  

Bongkar pagar 

Pendjagaan malam 

haroes diperbaiki. 
Senen malam di Gang Lontar 

IX (Kramat) telah ada seorang 

Tionghoa jang telah dikoen- 

djoengi oleh pentjoeri diroe- 

mahnja No, 21, dengan mengam 

bil pisau lepit, saroeng djas, ke: 

medja dan tjelana, 

Adapoen tjaranja masoek ke 

dalam roemah itoe ialah de- 

ngan membongkar pagar lebih 
doeloe dan dengan demikian, ma 
ka dapatlah pentjoeri itoe ma- 

soek diserambi, dimana digan- 

toengkan barang2 digalah2. 

Dengan tidak diketahoei ma- 

ka maling itoe soedah menggon 

dol barang2 tsb., dan oleh jang 

poenja roemah baroe ketahoe 

an, pada waktoe pagi2, waktoe 

baroe bangoen tidoer. Oleh ka 
rena nampak, bahwa pada ma- 
Tamnja ada jang ganggoe roe- 

mahnja, maka 'ia poen laloe 

memberi tahoekan hal itoe ke- 

pada polisi, hingga perkara ini 
masih didalam pengoesoetan 
polisi. : 

Meskipoen hal ini tidak mem 
bawa kercegian jang besar ke- 
pada pendoedoek, tetapi oentoek 

mentjegah dikemoedian hari 

djangan sampai ada hal demiki 
an lagi jang moengkin lebih be 

sar, maka perloe sekali pendja- 

gaan malam oleh ronda, diper- 
koeatkan. Sebab kedjadian pada 
Senen malam itoe bolehlah di- 
ambil peladjaran, sebeloem men 
djalar — djalar, 

Berita secretariaat B.P.P.K.I. 

Tentang Perkino. 

Secretariaat B.P.P.K.I. me 
noelis pada Aneta sebagai beri 
koet : 

Baroe2 ini lagi disiarkan war 
ta, bahwa Perkino ditoenda. Ki 
ta wadjib membetoelkan, bah- 

wa Perkino tetap langsoeng. 
Tempat dari Solo dipindah ke 
Djokja. Hal ini berhoeboeng de 
ngan beberapa hal. 

Tanggal 24-28 Juli 1940. Tja 

bang2 kepandoean wadjib berhoe 
boengan dengan Hoofdkwartie- 
rennja masing2, Ia jang akan 

berhoeboengan dengan komite 
van ontvangst di Djokja. Loka 
le padvinderijen dan mereka 

jang tidak bertjabang di-Mata- 
ram, haroes berhoeboengan da- 
hoeloe dengan B.P.P,K.I., Toto- 
gan 70, Solo. 

Dengan ini kepandoean2 In- 
donesia dioendang oentoek men 
datangi saat jang raja itoe, ja- 
lah Perkino. Tempo tinggal se- 
“dikit, maka berkemaslah seka- 
rang djoega. Soerat-menjoerat 
tentang Perkino dioeroes oleh 
B.P.P.K.I., di Solo. Badan2 per- 
saudaraan tiap2 tempat berdiri 
sebagai komite van uitzending, 
mengoeroes berangkatnja pan- 

.Minggoe beberapa gedoeng2   
  

       

   

     
     

  

        
   

   Lembaran ke doea Pagina 1. 

    Moetasi. at 
Lebak Mana 

D. V. G. 

Diangkat dalam dienst tetap 
sebagai Gouv Ind. arts pada D. 
V.G,, t. R Setiardjo, Gouv Ind, 
arts oentoek sementara pada 
DVG dan tetap dikerdjakan ter - 
beschikking pada Groepsge- 
meenschap Minangkabau de- 
ngan Bangkinang sebagai tem- 
pat tinggal. 

   
        

      

       

              
   

      
          
       
    

   
   

   

   

    
        

         
     
      

            

         
    
   
    
   
   
    
       
    

    

  

   
    

   
     

  

   
    

   
    

  

     
    

    
      
    

     
     
    

   
    

   

    

  

   

    
   
     

   

   

   
    

      

     

    

   

  

   
    
     
    

   
    

  

    

  

     

      
     

    

   

      

   
    
   
   
   
   
     

  

     

Pandhuis dienst. 
Diangkat beheerder 2e klas 

pada Landspandhuizen dan di- 

tempatkan pada Landspandhuis 
di Wotsogo (Bodjonegoro, t. 
Mas Poerwosoedjono, sekarang 

onderbeheerder pada Lands- 
pandhuizen. 

Diangkat beheerder 2e klas - 

pada Landspandhuizen dan di- 
tempatkan pada Landspandhuis “3 
di Ngopak (Malang), t. Hardjo “3 
soekarto, sekarang onderbeheer 23 

der pada Landspandhuizen, 

. Pi 

Sana 

doe2 dari masing2 kepandoean. 
itoe, oentoek pergi ke-Perkino. 

Hal ini oentoek menghemat ong 

kos. Programma segera disiar- 

kan. Oesoel2 soepaja dengan se- 

gera djoega disiarkan kepada 

secretariaat B.P.P.K.I., di So- 

lo. Praeadvies haroes disama- 3 
kan dengan oesoel2 itoe. “13 

    

Sekeliling kongres P.P.P.P.A. 

Toelisan pemban- 
toe AS. 

Hari Sabtoe jang laloe pem- 

bantoe kita A.S. menjamboet 
adanja kongres PPPPA, jang 
akan diadakan di Solo. Disitoe 

  

ada tertj€tak tanggal 23 April Ag ii 
1940, dimana kongres nanti akan BNN 
langsoeng. Sebetoelnja tanggal 28. 

nja ialah 27 April 1940. Kiranja “28 
pembetoelan demikian ini akan 5 

dimakloemi. 

  

Perajaan Persatoean Kaoem Iboo “3 Kk G 

Minangkaban 7 : 

Genap 1 tahoen. Ri 
Hari Djoem'at 19 April per- » Ha 

koempoelan Persatoean Kaocem 

Iboe Minangkabau akan meraja 

kan berdirinja 1 tahoen, ber- 

tempat di ILE.V.-clubgebouw, di 
Vrijmetselaarsweg 1 dan dimoe 

lai djam 8 malam. 

  

    

   

          

   

   
   

   
    

   
   

   

  

   

      

      

        

   

  

     
   

Agenda. 

1, Moesik pemboekaan oleh 

Persatoean Minangkabau, 

2. Pakaian2 di Minangkabau 
(P.K.LM.). 

8. Soembangan Minangkabau 
Moeda. 

4, Soembangan Minangkabau 
Moeda., 

5. Soembangan Alam Minang- 
kabau. 

6. Moesik penoetoep (Persatoe 

an Minangkabau. 

Dalam pertemoean itoe djoe- 

ga akan diadakan djamoean se- 
kedarnja. 

Soedah diadakan pendjagaan 

Kepada beberapa 

“gedoeng. : 

Dikota ini soedah dari hari 

mendapat pendjagaan dari jg. 

berwadjib, seperti kantoor2 te- 

lefoon di Weltevreden dan Bata 

via-stad, station2, bank2, ge- 

doeng penjiaran ,,Nirom” dll, 

Pendjagaan itoe diadakan, ti 

dak Karena orang koeatir ada 
apa2, tetapi dari pihak tech- 

niek politioneel-militair memoe 

toeskan, lebih baik gedoeng2 

jang penting2 itoe terdjaga. Se 
bab gedoeng2 itoe dalam per- - 
gaocelan masjarakat dipandang 
sangat penting, 

  

Pemboekaan offcieel 1 Mei '40 
TOKO PANAY, 

Pasar Senen 121-123, Bat-C. 
Koendjoengilah beramai2



    
     

orang minta-minta jang bergelan- 
- dangan didjalan, lebih-lebih ka- 
lau kebetoelan hari 'Djoema' at, 
berpoeloeh-poeloeh. banjaknja 

“jang berganti-ganti mengoendjoe | 
ngi tiap-tiap Pama minta sede- 

kah, Hal itoe moedah-moedahan 
- mendjadi perhatian jang wadjib, 

. pendapatan Bibie teroes 

moendoer. 

“Pendapatan Gemeente. Cheri- 

“bon sampai boelan Maart jbl. da 

Iri 14 roepa padjak djoemlahnja ' 

ada £ 28.311,3T. . Dalam kwar- 

dengan pentjoeri.. 3 Aa Dena i..tahoen 1939 

Mm alingnja ter- jang Hita besarnja - 

sikan ka p djoega. Eain0t Nino si goena MENPAN djoemlah pe- . 

- " Lngemis terseboet. 

Rona Pena Nona Opa lam kwartaal kesatoe dari 1940 | 1 P 5 

          

    

  

    

      

Sinmvaissntan Sensasnwusasatann 

    

  

E JAWA “BARAT. 

sa RIIRNBON. 
Yg  Njonja Belanda berkelahi. 
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“ oedara politik senantiasa | 

uu lebih baik saja k katakan, pas 

at Djerm seloeroehnja tiap- 

dididik dengan politi 

      

   

          

   

    

  

   

Naa mereka. Da- 

idak hhanja menga- | : 

   

    

   
      

   
    

    

  

    

     

  

   

  

   

   
    
   
   
   
    
   

  

    
   

    

     

   
    
          

      
   

   
   

   

: an 2 
i Seo kenalan sa 

Denai gagah perkasa, | 

agan tenang dan: senang 

sekarang giliran anaknja 

Fi 1 Orang toea ini telah 

  

   
   
   
   
   

  

   

  

    
   

  

   
     
        

    

Hd »Toean, 

oleh 
djoega”. 

dak ada bersenang-sen
ang. Ke- 

tik Bari maba to 

1 ja lihat gedoeng-gedoeng ope- 

Pn Raja Hell iokz ta 

3 | tjoema. 
| 

Orang Djerman “ang asam 

.moekanja beloem ada bertemoe. 

& | djoempa 
aa jang giat dan tetap. 

Kk — Dikota Betawi ini i misalnja, : 

saja sering. lihat, kalau ada. del-| 

koedanja.- ber-- 

“| djalannja mobil, maki2.. :koesir 

: aroe sadja. menaati dari 

ng toea ini mengatakan ke- 

“pada. anaknja lelaki moeda bah 

pergi menamoe Bada b : 

2 
a
l
 

  

Ib '“tertawa-tawa. 
Ke- | 

ian seperti biasa
 sadja de 

manis dan terse- 

ia kata kepada saja : 

“el saja hendak per- 

gi 'ke medan perang, tetapi te- 

man toean akan teroes ditolong 

oleh adik saja, “iapoen dokter 

“Orang Djerman boekannja ti. 

gan. jang teroetama diper 

lam kemenangan poli- 

Dresden 

an di Munchen: seperti jang. sa 

ra, tonil, moesik gambar-hidoep, 

@. 'penoeh tiap-tiap malam. 
Ber- 

djalan atau bertrem didalam. ge 

lap malam-malam telah 'mendja 

“di kebiasaan. Tentoe sadja ti- 

ap2 kepelesiran "ada 'djangka- 

| nja. Sifat orang Djerman tak 

'mace memboeang . aan per. 

dengan saja. Jang selaloe ber- ! 

“ialah 

man atau sado 

tingkah, sehingga menghalangi |: 

habis2, seakan-akan sikoesir.i- 

toe jg. “berdosa. Bagaimanakah: 

disana Pe 

— - Di Berlin mna sebagai 

rr "pada 6 joeta djiwa, hanja sa 

toe doea saja “lihat kereta me- 

Jor. Orang disana soeka tjepat. : 

bah baik. Waktoe hilang didja- 

Ian berarti. keroegian jang tak 

“dapat: dikedjar: lagi. Bermaki: 

5 4Verzeihung IS 

-schuidigung ! pt 

  

 boeroeh sesamanja. 

  
    
       

  

'richter regentschap goena le- 

. Waktoe malam djam 1 seorang 

'rinja dengan segera, tetapi ia 

| itoe, 

| dian dapat menakloekkan ma- 

'kewaktoe. Kese | 

e nangan jang lain ialah dalam. 

ie “tempat-tempat -kepeles
iran. : - mi | 

Sh —salnja di Berlin, di 

-roman moeka.j 

2 “iboe kota jang isinja- lebih. da- | 

“Dan bertambah: tjepat. bertam - 

maki atau memaki ataupoen 1 me: 

ngelocarkan: perkataan jang ti- 

dak senonoh, beloem pernah ga- 

“ja dengar - disa ya. Sebaliknja, 

jang sering kedengaran ialah # 

atau:,,Ent- 

Sedikit. sadja 

1 |-chilaf, orang segera minta ma- 

5 af seolah-olah oetjapan itoe te- 

lah tersedia .dioedjoeng bibir. 

Pe asaan serasa semaloe dalam 

26 | disana, istimewa antara kaoem 

| — Saja sebetoelnja semendjak 

il, PeyA gen mena jadi, Sina 

Patah sam-. 13 

baku sana apada Kena 

engar Baper jang toean 

Sa “ah sana tidak | 

Bau jang seba. 

ialah mempersaksi- 

lang ikan di Tjirebon, tadi ma- " 

lam telah djadi koerban pen- | 

tjoeri jang masoek roemahnja. 

| maling soedah masoek di Ge- aa! 

| bangoedik, jaitoe tempat men- | 1939. 

tjari ikan jang djaoehnja da- 

ri Tjirebon 15 km. , manporya, Ha 

Njonja Dezentje jang bangoen |. 5 - En elang ia 
| waktoe itoe, melabrak pentjoe- | B.S. cursus 3-tahoen dar 

Las, : ba perkoempoelan Het Christe- 

mendapat tikaman dari maling | 

sampai mati ketika itoe 

djoega. Toean Dezentje kemoe- 

lingnja dengan merampas pi- 

saunja, dan kemoedian ia serah 

kan kepada kepala desa. Ia sen- 

diri dapat loeka2 tikaman, la- 

loe dirawat dalam roemah sa- 

kit di Tjirebon. Keadaannja tak 

mengoeatirkan. 

'Kelbearga itoe mempoenjai 

& orang anak, jang paling toea 

demoernja 5 tahoen. (Aneta). 
mera   

| mah, kaoem terpeladjar dan 

kaoem bangsawan. Saja per- 

nah hidoep dikota, pernah poe- 

Ia tamasja dikampoeng-kam- 

'poeng. Dimana-mana saja da- 

pati fyi peramah. Hanja beda- 

nja peramah orang Djerman se 

tjara kesikapan militer, pera- 

patah. 

0. — Adakah pasar eat 

# — Pasar seperti dinegeri kita 

tak ada. Di Berlin, Paris, Londen 

| atau New York seperti jang 'saja | 

|lihat tiap-tiap hari pasar sadja. 

Boekan kepalang ramainja orang 

berdjocal beli.dalam toko-toko 

jang - besar-besar dan tinggi- 

“tinggi itoe! Hari Minggoe njata 

: benar disana Minggoenja. Segala 

“toko- toko dan. kedai-kadai di- 

. toctoep: Keadaan sepi, selain 

cafe-cafe dan restaurant-restat- 

cant jang penoeh didoedoeki pe- 

Tantjong-pelantjong. 

» — Saja batja dalam boekoe2, 

“bahwa di. Djerman — diadakan 

sematjam pekerdjaan boeag mem- 

Ibasmi keborosan. Bagaimana 

itoe2 Kalau ada kotoran-kotoran 

jang tidak sengadja- diboeang 

sama orang perempoean, apakah 

disapoe oleh orang-orang pakai 

gerobak - Haminta, apakah ada 

sepesial -tentara boeat memoe-. 

“ngoeti- laloe- -didjadikan barang 

siang: -bergogna? : 

— Di Djerman tak: ai ig. ter 

boeang. Misalnja kertas-kertas 

pemboengkoes barang-barang ig. 

dibeli ditoko - atau kedai oleh 

kaoem  -iboe dikoempoelkan di- 

roemahnja masing-masing atau 

-kaoem lelaki - mengoempoelkan 

 boengkoes-boengkoes rokok di- 

roemah dan sekali seminggoe 
datang anak-anak ,,Hitler-Ju- 

| gend”  mengoempoelkan kertas- 
kertas tadi .dan dika: kesatoe 

ih aan -ifoe Tas 
"nakan kembali. : 

        

ha - 
ar aa ata 

.na, tentoe-banjak : sedil sitnja tahoe 
|-djoega -tentang matjam-matjam 

.|pergoeroean disana. "Apakah di- 

| sana ada paksaan soepaja anak 
“bersekolah? Adakah -orar 
tak-tahoe hoeroef? Dan...... par- 

Idon toean barangkali toean 

| kebetoelan tahoe, apakah ada di- 
(sana orang perempoean jang ka- 

lau hoetang mentjatat hoetang- 

inja dengan: gambar »boelat-boc- 
lat”? Kalau sepoeloeh sen di- 

gambar sepoeloeh boelatan ke- 
tjil, kalau  roepiahan digambar 

     dengan boelatan besar, 

1540 ada lebih ketjil dari tak- 

| siran dan lebih ketjil poela da- 

'rid2 sekolah terseboet jang de- 

| loe. 

mah orang Indonesia lamah tak | 

ing jang. 

ada f 32.893,83: djadi jang di- 

terima dalam kwartaal kesatoe 

kwartaal kesatoe dalam 

  

lijk Lijceum” di Bandoeng, moe- 

lai 1 April 1940 selama 3 ta- 

hoen, diidinkan memberi kete- 

rangan jang dianggap sama de- 

ngan diploma penghabisan se- 

kolah goepermen- kepada moe- 

ngan baik loeloesnja menoeroet 

atoeran pergoeroean itoe. Pe-: 

ngidinan itoe boleh ditjaboet 

sewaktoe2, bila dipandang per- 

Gemeentelijk Arbeidsbeurs. 

Selama 3 boelan Gemeentelij- 

ke Arbeidsbeurs telah mentja- 

tat djoemlah penganggoer2 se- 

perti berikoet: 

b. Eropah b. Ind. b. Iaanah as: 

Jan. ..172 1105 26 

Febr. 172 FIoD "22 

Mrt. 191 1096 30 

| Dalam tiga boelan djoemlah 

jang meminta pekerdjaan ada 

3936 orang. 

Jang minta pekerdjaan ada 

353 orang dan jang dapat pe- 

kerdjaan 196 orang, jaitoe 45 

bangsa Eropah, 147 bangsa In 

'donesia dan 4 bangsa Tiong- 

hoa. : 

  

'KETANGGOENGAN. 
'Oetoesan ke Congres P.P.P.B. 

Menoeroet .- poetoesar rapat 

jang terachir, maka jang. akan 

mengoendjoengi congres P.P.P.B. 

jang akan datang (Sebagai oetoe 

san), Sarim Sastroatmodjo, 

schatter Pandhuis di Ketanggoe- 

ngan. 
Pandhuis -diperloeas. 

Berhoeboeng dengan bandjir- 

nja barang-barang jang digadai- 
kan dalam Pandhuis Ketanggoe- 

ngan, sehingga penoeh sesaklah 

goedang2nja, sampai barang-ba 

rang jang besar-besar, misalnja: 

sepeda dan lain-lainnja, tidak ter 

masoek lagi. Dari itoe sekarang 
goedang2nja . sedang diper- 

loeaskan lagi agar soepaja men- 

tjoekoepi keboetoehannja. 

Salah meneboes. 
Beberapa hari jang telah laloe, 

adalah seorang desa hendak me- 
neboes barangnja jang beroepa 

sarong di Pandhuis . Ketanggoe- 
ngan. la menggadaikan sarong- 

nja tadi di Penggadaian Sitang- 

gal, akan tetapi dari sebab tidak 
mengertinja maka ia  meneboes 

dipenggadaian Ketanggoengan, 

tinja pegawai disitoe (barangka- 

li hanja dilihat nomornja  sadja 
—— makloem dari riboetnja dan o- 
rang  berdjedjal-djedjal - amat), 

maka orang tadi boekannja- me- 
nerima sarong, tetapi tjelana pan 

djang. : 

Tambah seboecah Vervolgschool. 
Diwartakan, bahwa nanti pada 

permoelaan cursusjaar jang akan 

datang (1 Augustus 1940), dide- 
sa Tjikakak, district Bandjarhar- 
dja, akan .diboeka seboeah ver- 
volgschool oleh Regentschap. A- 

dapoen vervolgschool terseboet 
termasoek ressort Schoolopziener 

Ketanggoengan 
soendan). Ha 

Ak 

Banjak pengemis. 
Di. Ketanggoengan dan sekitar 

- bertempat 
Ketanggoengan, diadakan soen- 
tikan patek. Adapoen jang datang 

menjoentik t. Dokter 

schap dari” Brebes. Kalau kebe 

Apa latjoer, dari koerang Na: antar PELI: 

(bahagian Pa- 

. 3 Soentikan patek. 
Tiap-tiap hari Rebo dengan 

dipolikliniek Dokter 

Regent- 

toelan hari soentikan terseboet, 

maka  berdoejoen-doejoenlah o- 

rang2 toea dan anak-anak jang 

mohon disoentik karena penjakit 

patek (meskipoen dengan memba 

jar sekalipoen). Disitoe ternjata, 

bahwa di Ketanggoengan sekitar 

nja ada mendjadi sarangnja pe- 

njakit patek. 

Hari Kartini. 

Sebagai oemoem telah mak- 

loem, bahwa hari Kartini hampir 

akan tiba, akan tetapi sajang di- 

kota Ketanggoengan masih soe- 

nji sadja, tidak kedengaran ada ' 

comite boeat merajakan hari ter- 

seboet, Bagaimanakah kaoem i- 

boe di Ketanggoengan, teroeta- 

ma Pamardi Poeterinja (Perkoem 

'poelan kaoem iboe)2 Tiadakah 

akan mengadakan peringatan lagi 

seperti pada tahoen-tahoen jang 

telah laloe? 
  

DJAWA TENGAH 

SEMARANG. 

Perajaan R. A. Kartini. 

Semarang-red. kita toelis: 

Pada tg. 20 April j.a.d. ber- 

tempat di Sobo-Karti” Comite 

Peringatan R.A. Kartini Tjb. 

Semarang akan bikin rapat oe- 

moem. i 

' Comite tsb: terdiri dari 14 per 

himpoenan poetri seloeroeh ko- 

ta Semarang. Rapat di moela: 

dj. 6.30—8 malam. 
Atjara: ' Pemboekaan, Nja- 

njian R.A. Kartini, Chotbah 

Talig dim. Perkawinan, Pedato 

Pendidikan National bg. Perem- 

poean. Pembitjara njonjah Moel 

jadi, Nj. A. Salam. 

Hari Peringatan 

kebangsaan. 

Goena menjamboet. hari la- 

hirnja Pergerakan Kebang- 

saan jalah pada tg. 20 Mei de- 

pan ini maka di Semarang para 

partij .politiek sedang meran- 

tjang akan adanja hari peri- 

ngatan tsb. kabarnja segera 

akan dibentoek satoe comite 

oentoek merajakan saat jg pen- 

ting itoe. 

pergerakan 

Gaboengan poetra India. 

(Indo-India). 

Selainnja Persipi (Persatoe- 

an India Poetra Indonesia) di 

Smg berdiri Persatoean Moor 

“Indonesia. Mereka ini akan bi- 
kin conferentie - dengan Persa- 
toean Hindustan Indonesia ,,(P. 

H.I.) oentoek” menjoesoen fe- 

Pe Mk 

“Perpindo Pontianak. Conferens 

tie akan langsoeng tg. 11-—12— 

13 Mei j:a.d. di Semarang. 

  

  

DJAWA TIMOER. . 

TOELOENG AGOENG. 

Taman Siswa mengadakan school 

verbod Indonesia Moeda? 
ANTARA” mendapat kabar 

dari jang bersangkoetan, bahwa 
dikalangan Taman Siswa Toe- 
'loengagoeng kini telah terdja- 
di. 
.0entoek memasoeki perkoempoe 
Jan Indonesia Moeda, dan te- 

lah berakibat beberapa anggau- 

ta poetri Indonesia Moeda jang 
djoega mendjadi siswa dari per 
goeroean tsb. minta berhenti da 

ri perkoempoelannja itoe. Ka- 
barnja -schoolverbod. ini . dila     

   nja banjak sekali, . djoemblahnja 

  

    

    

      

larangan pada moerid2nja. 

  

     

    

  

Oleh pemakean saboen wangi 

PALMOLIVE 
sa BAROE sa | 
DIPERBAEKIN' 
koelit mendjadi haloes laksana 
bloedroe. Saboen PALMOLIVE 
jang baroe boesanja lebih lemes, 
— wanginja sedep sekali, — 
saboennja kerasan dan lebih himat 
dipakenja." PALMOLIVE dibikin 
meloeloe dari minjak OLIJF dan 
laen-laen minjak tetaneman dan 
tida mengandoeng gemoek bina: 
tang. Ini saboen dipoedjiken oleh $ 
kaoem Doktor dan Achli di 72 laen | 
negri boeat merawat ketjantikan IS 
moeka, boeat mandi dan tiap-tiap $ 

38 kali tjoetji ramboet. Saboen wangi 
4 PALMOLIVE haroem sekali bacenja 

dengen tjampoeran dari 17 minjak- 
minjak angkasa jang mahal. Belilah 
sekarang Saboen Wangi PALM. 
OLIVE jang dibikin dari minjak 
OLIF boeat ketjantikan dan 
kesehatan koelit d dan 2 
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1937, akan tetapi tidak dengan 

terang2an. Kepada Pengoeroes 

Besar Indonesia Moeda diharap 
kan sangat soepaja memper- 

hatikan kedjadian ini, sebab 

sampai kabar ini dikabarkan, 
telah ada 4 anggauta poetri jang 

minta berhenti. 

- 

SOERABAJA: 

,Cassei” boleh bertolak. 

D-eng nb aan 
f 50.000. 

Dari Soerabaja Aneta menga 

barkan, bahwa kapal Djerman 4 

,Cassel” jang dibeslag kembali, 

kini soedah tidak lagi mendapat 

larangan itoe setelah membajar 

oeang sedjoemlah f 50. 000. 
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TANAH SEBERANG 

MAKASAR. 

Pelantikan sarekat sekerdja PP 

H.M. 5 

Pada hari Minggoe tanggal 

April '40, moelai djam 8.35 pagi 

di Clubgebouw Persatoean Boe: 
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12 

1 : 

S 

roel Fabean Indonesia telah di-4 

lengsoengkan pelantikan sarekat ' 
sekerdja. PPHM tjabang Makas- ' 

sar (pegawai havendienst). : 
Kapat. ini dikoendjoengi oleh | 

sekalian pegawai, djoega hedlir 
PiD. Rapat dipimpin oleh t. 4. 
H. Bermawie, dan  kemoedian " 

membitjarakan tentang peman- 

tangan sarekat sekerdja dilain ne 
geri. Setelah selesai pembitjara- ' . 

annja laloe t. Daming membitja- 1 

rakan kepaedahannja bersatoe. 

Ti J- Umbas mengoetafakan 5 
tentang Sarekat Sekerdja, dan t.y 

J. Ferdinandus membentangkar, 8 

bagaimana boeroeh haroes ber, K3 
tindak pada zaman ini. $ 

Kemoedian setelah selesai 
nioca pembitjaraan, kepada 

diirin diberikan kesempatan 

toek berbitjara dan bertanja, ha: 
mana telah . dipergoenakan olea 

beberapa.jang hadlir. gi 
Soesoenan Pengoeroes pa 

diadakan pemilihan adalah seba- 
gti berikoct: ' 2 

A. H. Bermawi-Ketoea, J, UMEA 2g 
bas - Wakil Ketova, J. Ferdinan 
cus Jr. Penoelis I, SE. Pietersz ) 7 

Pembari: 1 £ 

      

   

  

   

    

   

   

    

Penoelis II, Daning - Bendaha ara, 
Mochtar dan - Hoesein 

toe, 

Diam 11 siang rapat “ditoetoej 
dengan selamat. (ANTARA? 

   

   
    koekan dari semendjak tahoen    
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a 
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    “PEMANDANGAN 

  

Lembaran ke doea pagina In. 

  

    

    donesia ini nan men- 

dia ggap -baji, lama-lama 

  

   
    
    

   
    

    

    

     

   
   

  

   

  

   
   
   

  

'menoeroet Nasar 

asri itoe: ,,Baji moesii 
indoengin”. 

Kalau Amerika merasa ada 

ik kemanoesiaan boeat nga- 

oengi, Inggeris djoega, dan 

salahnja Djepang. 

Tiga negeri itoe bereboet ma 

slindoengin” Indonesia dari 

ja petasan. 

    ang kotjak, seolah-olah baji 

donesia ini kaga' ada iboenja. 

- Padahal iboenja ada, dan 

'anaknja merasa. djoega koeat, 

pi toch- kita poenja ooms da- 

Ioear semoeanja baik hati 

sama... 2... bereboet sajang, be- 

boet ,ngalindoengin”. 

“ Semoeca kliwat sajang sama 

'kita, dan memang pantes, se- 

bab bang Bedjat (Indonesia) 

misalnja, dari oedjoeng ramboet 

sampai deboe toemitnja, inclu- 

“Sief dengkoel2nja, haloes, tja-   

t straat 

Jianda. 

        

n
a
 

2 ' kap, indah molek, sampai nek 

2" so1phoer baroe liat sadja, kle- 

BANG BEDJAT. 

RN ee 'waktoe itoe hanja 

£ 1,55: Oleh sebab itoe Magi- 
 mendjatoehkan denda 

sebagai terseboet, dan - O. K. Na 

minta gratie. 

Comite pendirian sekolah Igama 
1 Islam, : | 

Malam Kemis 10—11 April, 

bertempat diroemah. toean A. 

Abdoelmanan, telah dibentoek 
soeatoe badan comite pendirian 
sekolah igama, boeat Kota Ka 

Bestuur comite terdiri. 

dari: t. Mas Taha voorzitter, 

t. Dalem Haris, vice voorzitter, 

t. Karija Djaja Negara le sec- 
'retais, t. H. Santani, 2 secreta 

ris, -t. H. Abdoelmanan pen- 

ningmeester, commissarissen, 

toean2, t. H. '“Moehammadnoer 

Sanoesi, Chalil, Amanoeddin, 

dan. Idris. Adviseur, t. Moh. Sa 

leh Ali. | Aa 

KARANGASEM. K 
Pemeriksaan boedel seharga 

f 20.000.—. .: 

(Samboengan hari Selasa 70.) 

' Pertanjaan: 'Tjokor Idewa 

menoentoet ini harta dari Ni 

Ajempaka dengan alasan bagai 

Mena Aa 
Mendakwa: Adanja saja toen 

toet, sebab dahoeloe Ni Tjempa 

ka "serta “anaknja perempoe- 

an, oleh almarhoem Anak A- 

goeng Gde Djlantik, dihadiah- 

kan kepada oom saja Anak A- 

goeng Bagoes Karang. Dan ke 

moediannja Ni Tjempaka sen- 

diri menjerahkan diri (memin- 

takan diri). kepada almarhoem 

el “Anak Agoeng Made Oka (ka- 
  

    
pa 

“Pasar Senen 

Pemboekaan officieel 1 Mei 22 
TOKO PANAY. 

121-123. Bat-0. 

0 

  

t Koendjoengilah beramai2 - 

£ - MEDAN. . 

. “Djembatari hanjoet, perhoeboe- 

        

hneta 
“kan, bahwa djembatan 

. Taroetoeng telah hanjoet. 
| sebab itoe maka perdjalanan la- 
“ “loe lintas. didjalan Pahae akan 

| terganggoe, 

boengan terganggoee. 

dari Medan mengabar- 
dekat 

Oleh 

moengkin 

| Tamanja. 

      

   

  

    
    

   

| djikan tjerita 

    

- 

KOTA AGOENG. 

Dansa opra” 
Terhadap kepada 

anak2 sekolah oe- 

moemunja. . 

Emka menoelis. : 

S-Familie opera telah menja 
: Setan aboe dan 

“sRoesia didalam terompet”. A 

“ 'dapoen tjerita jang terseboet di 
atas roman semata-mata, dan 

djoega dipertoendjoekan dansa 

dansa sedangkan jang peman- 
| dangan kita dansa2 jg. sema- 
.tjam itoe meroesakkan boedi pe 

“'kerti kita anak2 sekolah oe- 

' moemnja, dan-teroetama. sekali 

“ meroesakkan bathin dan rohani 

anak2. 5 
Apakah bian. Oonea .me- 

ngadakan dansa2 jang boleh di 

Jihat anak? ut 

. Kawan. 

—T Pembantoe menoelis. . — 

Salah satoe. oesaha comite- ke F 

ikan. harga barang2,. 
hari Rebo 11 April, sidang | 

Magistraat Kalianda, telah me 
oetoeskan denda 25 roepiah, 

» 0 mnta 

“Kenaikan barang2. 

14 hari 

maka 

“dirinja Ong Keng Nio, se 

dipersalahkan -mendjoeal . 

aroeng cement tjap kerbaw | 

4215 K. G., kepada seo- 
3 Boemipoetera nama Batin .|. 
Sempoerna Djaja, dengan har- : 

ga f 3,25 per karoeng. Menoe- 
ai facteur Borsumij pada boe- 

Jan- December 1939, itoe harga 

cement per karoeng f 1,20, dan 
“dihitoeng ongkos dari T. Be- Ai 

.toeng ke Kalianda 30 cent. Dja 

kak dari terdakwa). 

“ Pertanjaan: Benarkah demiki 

an? | e 

“ Terdakwa: Tidak benar. Sa- 

ja terangkan. Anak Agoeng Ma 

de Oka lebih doeloe mati dari 
| Ni Tjempaka Dan waktoe hi- 
doepnja, Anak Agoeng Made O 

ka sendiri keperloean -oeang, 

mendjoeal sawah2nja kepada 
-Ni.Tjempaka. Djadi dengan 

itoe keterangan, moestahil Ni 

Tjempaka menjerahkan diri. 

Pertanjaan: Apakah mendak 

wa poenja keterangan2 soerat2 

'atau saksi2 menjatakan jang 

“Ni Tjempaka memintakan diri 
nja kepada Anak Agoeng 'Ma- 

de Oka? 

Mendakwa: Tidak. 
Ditanja mendakwa No. I.dan 

2. (Anak Ag. Isteri Karang cs). 

Pertanjaan: Apakah tahoe ka 

lau Ni Tjempaka menjerahkan 

diri kepada 'A. Ag. Md. Oka? 

pertanjaan ini dari Voorzitter. 
, Mendakwa2: “Tahoe, dengar 

dari Anak Ag. Md. Oka. 

Pertanjaan: Apa tidak ada 
keterangan2 lainnja? Soerat2 

dsb.? 

Mendua a22: Tidak2. 

'dakwa setelah kawin baharoe 

“mengatakan itoe harta hanja 
#dikasih pegang oleh Ni Tjempa 

-I-paka-kalau sebeloem kawin me-" 
rasa dikasih minta? - 
“Terdakwa: “Sesoenggoehnja 

-saja hanja dikasih pegang me- 

ngoeroeskan sebagai kocasa. 
“Bilamana selesai 

'baharoelah 
ti saja, “dihakkan sisanja. 

$ beloem-lagi amaligija. - Harta i- 

saka dari Ni Tjempaka. 

Sampai. disini pemeriksaan, 

Read “Kerta pertjaja dan me 

"mang jakin bahwa “harta itoe 

.poesaka- dari Ni Tjempaka. Pe 
meriksaan disoedahkan. 

Tampil kemoeka Nengah Me- 

'poelan ” pleidooinja Nengah Me- 
der jang terpenting begini: 
“Kandjeng Toean Voorzitter   

       

An ori Pn (dan Toean2 leden jang terhor- 
— di jang disjahkan harga per ka $ mat: 1 

-pemoekoelan 

-dipoekoel 

Pertanjaan: Boleh djadi men 

4 oeroesan sa 
-bja mengabenkan dan amaligija | 

(oepatjara ngaben besar) dan 
»« ikbilamana bersisa, ' 

Maka | 
'sekarang pekerdjaan mengaben - 

toe masih tetap-hak milik poe- 

ca hendak: memadjoekan. per- 

“lindoengan terdakwa. Tn. Voor' 

'zitter mempersilahkan. Kesim ' 

La 

“SOERAT DARI VORSTENLAN- 
DEN. 

' Sekaten. 

Abang. 

Kalau saja. menoelis soerat 

Ta di Solo dan Djokja soedah 

ramai dengan keramaian Se- 

katen jang ini tahoen djatoeh 

bersama dengan  Dhal, nama 

tahoen Djawa. Sekaten ini ta- 

hoen diramaikan lebih dari biasa. 

Meskipoen saja dapat djoega 

mentjeritakan apa sebabnja, 

akan tetapi kiranja tidak per- 

loe, sebab abang soedah bisa 

batja dilain-lain roeangan jang 

membitjarakan tentang Seka- 

ten Dhal itoe, boekan? 

Sebenarnja keramaian itoe 

officieel  dimoelaikan dengan 

gamelan. Pemoe- 

koelan Gamelan ini djatoeh pa- 

da hari Senen malam. 

Wah, Bang, kalau gamelan 

pertama-tama itoe 

boekan mainlah ramainja "dipe 

karangan mesdjid besar, dima- 

na gamelan Sekaten itoe dipoe- 

koel. Berdesak-desak orang la- 

ki-perempoean datang menjak- 

sikan. 3 

Disini ada 'kepertjajaan ba- 

gi orang perempocan kalau me 

makan sirih pada hari pertama 

dari pemoekoelan gamelan itoe 

mereka ,awet moeda”. 
Karena - inilah mereka sama 

datang, beli sirih disitoe dan 

makan poela -disitoe. Bijgeloof 

demikian ini tidak sadja dila- 

koekan oleh. orang desa jang 

meloeloe datangnja, akan teta- 

pi djoega  poeteri-poeteri dari 

kota. Abang bisa mengerti sen- 

diri, kalau ,,awet moeda” itoe 

lah jang disoekai oleh kaoem 

poetri, boekan? Inilah tjara 

jang melawan ,,make up” jang 

banjak diperganda dan dilakoe 

kan oleh orang2 kota besar. 

Make up matjam Vorstenlanden 

tjoekoep kiranja dengan ma- 

kan sirih jang memerahkan bi- 

bir,-althans make up dalam ar- 

tian tjari awet.moeda. 

Soedah tentoe datangnja pa- 

ra poetri menarik perhatian- 

nja para lelaki. 

Apa lagi jang memang selaloe 

tjari perempoean moeda, disi- 

toelah tempatnja. 

Boeat di Solo permoelaan 

keramaian sebeloem poela ga- 

melan dipoekoel soedah dira- 

maikan. Doea. hari sebeloem- 

nja itoe lampoe-lampoe soedah 

dinjalakan, restaurant soedah 

diboeka dan beberapa pertoen- 

djoekan . soedah - dimoelaikan. 

Soeatoe tanda, bahwa: Solo ge 

mar sekali kepada .senang2, 

pesta2 dan “keramaian. Kalau 

saja bandingkan dengan lain2 

kota, Solo pegang record dalam: 

“hal pesta dan. keramaian. Sa- 

ban boelan mesti ada doea atau 

tiga opvoeringen atau pertoen- 

djoekan sematjam itoe. Dan 

| mesti djoega penoeh. Kalau sa- 

ja.rasakan, apakah Solo ini me 

mang hanja : ditakdirkan oen- 

'toek tempat foja-foja sadja? 
Malahan, meskipoen Sekaten 

“beloem ' dinjalakan lampoenja, 
“Korang2 poen soedah banjak jg 

datang. Kalau kita tanja, dja- 

wabnja dalam gelap itoelah 
orang bisa mendapatkan ilham. 
Apakah. moengkin Bang, tjari 

ilham ditengah-tengah — aloen2 
aan 

Sebagai telah dioeraikan kete 

rangan2 oleh kedoea pihak, sa- 

ja dapat : menarik kesimpoelan- 

'knja, bahwa ternjata harta jang 
mendjadi perkara jalah poesa 

ka dari Ni Tjempaka seorang 

tiada poenja ahliwaris dari lela 

ki (tjampoet), dan ternjata poe 
la boekanlah harta itoe milik 
dari terdakwa. Maka oleh men 
dakwa2 meadjoekan alasan me 

noentoet harta 'itoe dengan 
mendakwakan bahwasanja Ni 

Tjempaka, menjerahkan diri ke 

pada Anak Made Oka marhoem, 
sajang sekali pendakwaan ti- 

dak berketerangan sama sekali,   sebagai telah diterangkan taha     

jang ramai begitoe? Dan mere 

ka tjari ilham “poen serimbit 

(dengan perempoean) ' poela, 

| Inilah lagi soeatoe record jang 

dipegang oleh Solo, sebab bia- 

“sanja orang tjari ilham haroes 

seorang diri dan malahan da- 

lam tjerita-tjerita jang saja ke 

nal, goda “jang diketahoei oleh 

orang jang bersamadi itoe mes 

ti beroepa- perempoean tjantik 

molek. Akan tetapi boeat orang 

Solo, perempoean .malah bisa 

mendjadi penghantar menda- 

pat ilham. Adjaib!! 

Saptoe malam sebeloem ga- 

melan dipoekoel, adalah soe- 

atoe malam jang tentoenja soe- 
dah ramai poela di Solo. Di 

'Djokja aloen2nja masih ge- 

lap gelita. Malam itoe pemoe- 

da-pemoeda dan djoega orang 

toea soedah menjiapkan apa 

jang akan dipakai melihat ke- 

ramaian di aloen2 itoe. Akan 

tetapi roepanja 'Toehan tidak 

menjoekainja -dan hoedjannja 

toeroen sedjadi-djadinja. Aloen 

'aloen sama sekali berganti 
mendjadi air dan stands2 ba- 

njak jang roesak, sehingga ka- 

wat-kawat listrik banjak poe- 

la jang dipotong. 

Itoe malam saja poen berdja 

lan diatas air di aloen2 berte- 

moe poela dengan beberapa 

orang: teman. Sebenarnja saja 

maloe, kalau saja mengatakan 

dalam waktoe hoedjan lebat 

itoe saja datang djoega di Seka 

tenan, akan tetapi tak menga- 

palah, karena pakaian tak oe- 

sah saja siapkan jang bagoes2 

boeat Sekatenan. Jang menjiap 

kan pakaian jang bagoes boleh 
lah dimalam itoe berdiri dimoe 

ka katja dengan pakaiannja 

jang serba indah. 
Dalam Sekaten semoea sim- 

panan mesti keloear. Boekan 

simpanan  barang2 pakaian 

atau oeang sadja, akan tetapi 

djoega simpanan anak perem- 

pocan mesti dikeloearkan diba- 

wa melihat Sekaten. 

Abang tentoe mengerti, bah 

wa tjara pendidikan di Vor- 

stenlanden pada anak perem- 

poean masih banjak poela jang 

kolot, jang melarang anaknja 

keloear pagar. Tjara jang di- 

katakan ,,pingit” ini masih ber 

lakoe djoega. Dan karena ke- 

loearnja semoea simpanan itoe, 

djangan tanjalah — kerdjanja 

mata djedjaka. Kian kemari se- 

laloe memandang wadjah tjan- 

tik dan molek, sedang hidoeng 

asmaranja membaoce-baocoe boe- 

nga jang wangi. Karena itoe 

“ pantaslah Sekatenan itoe dise- 

boet poela Taman Djodo atau 

Pasar Djodo sebagai dikatakan 

oleh. Kjai Djagoer dari Pewar- 

ta Oemoem. -: 

Saja sendiri kalau melihat 

Sekaten biasa, tak soeka me- 

mandang kepada wadjah jang 

manis, boekan' karena karena 

meisjesschuw, akan tetapi ka- 

rena - takoet...... takoet kalau- 

kalau saja djatoeh tjinta dan 

jang achirnja tak sampai itoe- 

lah dirikoe akan mendjadi kor- 

ban. 5 

Abang, 

  
do'akanlah soepaja 

da pendirian ini. 

Kamadjaja. 

| di oleh mendakwa2 bilang ti- 
dak ada keterangannja. 

paja pendakwaan - mendakwa2 
ditolak, dan oleh sebab Ni Tjem 

paka beloem ternjata ada achli 
warisnja, dari itoe mohon dite- 

tapkan harta itoe (jang men- 

djadi perkara) ditetapkan diba 

wah pegangan terdakwa seba- 

gai sediakala, 

Demikian kesimpoelan perla- 
wanan terdakwa jang dima- 

djoekan oleh wakilnja, setelah 

itoe kedoea pihak sama, dikeloe- 
arkan, Raad — Kerta menim- 
bang.   

“sih tetap diroemah marhoem A 

dalam Sekaten saja tetap kepa- 

Dari itoe terdakwa mohon soe 

timewa di Karangasem. Me- 

nceroet adatrecht disana orang 

menjerahkan atau memintakan      

  

  

selaloe dapat 

2 sakit 

ERANS adalah salah satoe anak jang 
tida beroentoeng karena de- 

- agan sebab sedikit sadja lantas dapat 
sakit Ia selaloe pilek atau akan dapat 
itoe penjakit dan romannja lemas dan 
poetjat,- Kenapakah ia tida seperti ia 
poenja kawan 

Perbedain jang sangat njata dari 

DIRK 
beloem pernah. 

sakit 

  
lang beloem pernah mangkir 

4 sekolah dan selamanja sebat DIRK 
Dirk ada lebih koeat dari Frans, selama- - 

aja bergoembira, oerat" 
dan tertawanja gampang. 

spiernja koeat 

kasehatannja doea anak. Kenapa- 
kah begitoe tjilaka? 

“Pe waktoe dingin datangnja 

mendadak, hati saja selaloe 

berchawatir”, kata seorang iboe 

di Bandoeng. ,,Saja jakin sekali 

jang Frans tentoe akan men- 

dapat sakit poela”" 

»Boeat Frans ada sangat me- 

nakoetkan sekali lantaran 1a 

seringkali sakit — Romannja 

selaloe poetjat dan lesoe. Kenapa 

is selamanja moesti sakit pilek, 

sedang ia poenja kawan  Dirk 

beloem pernah sakit? Iboenja 

Dirk telah tjerita kepada saja apa 

sebab anaknja itoe selaloe sehat, 

karena anaknya dikasih makan 

Scorts Emulsion — tetapi Frans 

poen dapat: makanan  minjak 

ikan. Apa Frans sekarang masih 

djoega beloem -dapat -kapoeasan 

dari itoe minjak ikanvatau bagai- 

manakah halnja?” 

'Itoe sama. sekali boekan 

perkara kemalangan. 

Tida, Dirk tida lebih beroen- 
toeng dari pada Frans. Bedanja 

antara kedoea itoe, adalah bahoea 

Frans tida bisa tahan makan 

minjak ikan biasa — ia perloe 

minjak ikan jang betoel? gam- 

pang hantjoernja. Satoe Genees- 

kundig Instituut jang ternama 

telah menoelis: ,,Hanja minjak 

ikan Scotts Emulsion jang roe- 

panja poetih seperti kepala soe- 

soe, amak? bisa hantjoerkan de- 

ngan betoel dan dengan begitoe 

ia dapat segala bagian? jang 

membesarkan badan, jang ia per- 

AMPAT SEBAB PENTING, 
KENAPA MINJAK IKANNJA 
NJONJA POENJA ANAK 
MOESTI SCOTTS EMULSION 
1.. Minjak ikan biasa, soesah se- 

kali dimakannja oleh 
anak", 

2. Scotts Emulsion adalah mi- 
njak ikan jang sangat gampang 

hantjoernja. Didalam 30- menit 

sesoedahnja makan satoe sendok, 

maka SESOEATOE TETESAN 
Scotts Emulsion soedah menger- 

djakan pakerdjaannja oentoek 

memperkocat seloeroeh toeboeh- 

nja anak, jang paling teroetama 

di dada dan peparoe. 

3. Scotts Emulsion soenggoeh 

MENOELOENG memperbaik pa 

beberapa 

  

kerdjaannja pantjernahan. Dengan 

begini dapat tertjiapai jang toe- 
boeh itoe.-lebih banjak dapat 

makan dari. makanan. 
4- Dan Scotts Emulsion ada me- 

ngandoeng hantjoeran Kalk- dan 

natrium hypophosphieten, jang 

memperbaik toemboehnja samboe 
ngan toelang' dan gigi jang koeat. 

Insjaflah bahoca mengasih ma- 
kan toean poenja anak dengan 
minjak ikan sembarangan tida 
mengasih katentoean:  minjak 
ikan itoe- moesti Scotts Emul- 
sion! Djika anak dengan tentoe 

dikasih makan Scotts Emulsion, 
maka ia aman terhadap pergan- 
tian hawa oedara jang berbahaja 
dan datangnja mendadak "jang 
seringkali menjebabkan penjakit 

pilek. Lain dari itoe, kasehatan 
poen “ mendjadi baik. “Badan 

bertambah daging, toelang? dan 
Oerat? mendjadi tegoeh dan koeat, 
pipi mendjadi, bertjahaja kame- 

rahare dan anak mendjadi lebih 

bergoembira. Kasilah toean poe- 
nja anak kasehatan dan kakoecatan 

baroe — moelailah sekarang   
  

Ice dapatkan”. dioega dengan Scorts Emulsion 

Import. JACOBERG 

Setelahk.l. 34, djam ditim- | djati. Apa lagi dengan ' djika 

bang, kedoea pihak sama dipang 

gil masoek, dibatjakan kepoe- 

toesan: 

Mendakwa2 disoempah, me- 

njatakan bahwa Ni Tjempaka 

menjerahkan diri kepada anak 

Agoeng Made Oka, djika sama 

berani disoempah, maka harta 

poesaka dari Ni Tjempaka men 

djadi hak ahliwaris dari Anak 

Agoeng Made Oka jaitoe men- 

dakwa2 No. 1 dan 2, selama 

mereka tidak kawin atau ma- 

nak Agoeng Made Oka, hak itoe 

hanja menghasili dan tidak bo- 

leh djoeal atau menggadaikan. 

Kemoedian djika mendakwa2 

No. I dan 2 sama meninggal di 

warisi oleh mendakwa No. 3 

(anak Agoeng Gde Rai). Dji- 

ka salah satoe tidak berani di 

soempah, maka harta poesaka 

Ni Tjempaka tetap dipegang 

oleh terdakwa. Demikian kepoe 

toesan, dan dihoekoem terdak 

wa membajar oeang medja 

£ 400.—. : 
Atas kepoetoesan terseboet 

terdakwa perantaraan wakil- 

nja mohon hooger beroep. Oleh 

Rand menitahkan soepaja re- 
kest hooger-beroep diterima- 

kan kepada Kandjeng - Toean 

» Resident Bali dan Lombok dida 

lam tempo empat belas hari. 
Sekianlah oeraian penoelis bo 

leh djadi ada goenanja bagi 

pembatja jang ingin mengeta- 

hoei practijk hoekoem di Bali is 

lelaki atau perempoean boleh 

dicinja kepada orang lain jang 
boekan ahliwarisnja. Dengan, | 

djalan ini dengan moedah 1 
langan hak ahliwaris jang se- 

“ 

       
     

peractijk -hoekoem atau kebi- 

djaksanaan - hakim jang: meme- 
riksa perkara demikian koerang 

memperhatikan keterangan2 se 

bagai terdjadi dalam - perkara 

diatas jaitoe pendakwaan ha- 

nja diterima dengan soempah- 

nja mendakwa,. 'soedah  ten- 

toe dengan moedah akan hilang 

nja hak2 orang atas harta ma- 

oepoen atas ahliwaris. 
Dan jang patoet diketahoei, 

bahwa menperoet adatrecht di 

Bali seorang - orang isteri ti- 

dak-bermilik atas harta kekaja 

annja walaupoen kekajaan itoe 

dari pada hasil keringatnja sen 
diri, djika mereka keloear dari 

lingkoengan famili misalnja ka 

win dsb., mereka tidak boleh ba : 

wa hartanja ketjoeali penoetoep 

badannja. 

Adatrecht jang demikian itoe 

bagaimana bisa dibilang adil o 

leh orang didjaman ini? Perta- 

njaan ini-haroes didjawab oleh 

kaoem atau candidaat bapa2 di 
Bali, teristimewa oleh kaoem is 
teri disana boekan? 
  

AAN SARAN NN EYE 

Warta Redaksi"? 
Tosam 8.P. Mr. Cornelis. Te- 

   
  

Abonne's 

ninggal, asal .tidak 
noenggak, dapat uitkeering 

f 25:— (doea poeloeh lima 
? roepiah) 

Sosooooooo0oo0ee 00406000          
  

Jamanja paling 

sedikit.6 boelan, djika me- 

rima kasih atas perhatian toe- 
an. Moedah2an Jain pembatja, 
sekritis toean. Menoedjoe ke- 
sempoernaan bahasa Indonesia. 
220000000000200000000205 
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Hari Djoem at 12Ap 
n 

P rtandingan dimoelai djam 5 
1. Toean Boepati Se | 

bebaan Terate ter- 

a dari mondar mandirnja bo- 

g “3 la. Tapi tiba-tiba L.E.O. mem- 
2 perlihatkan permainan jang mele- 

| bihi lawannja, hingga baroe sa- 
. dja permainan berdjalan 3 menit 
—L.E.O. dapat memasoekkan satoe | 
- gocl, kemenangan mana disoesoel. 
.poela dengan doea goel bertoe- 
roet-toeroet, hingga dalam tem- 

. po 15 menit sadja L.E.O. dapat 

— menentoekan stand 3—0 bocat 
-- kemenangan Tjilegon. Serang 
— beroesaha keras akan meneboes 

kekalahannja, tapi sia-sia sadja 
“ LE.O, dapat mentjatat kemena- 

. ngan poela. Hampir pauze baroe- 
lah Serang dapat memasoek- 
kan satoe doel hingga sampai pau 
zestand mendjadi 4—9 boeat ke- 

— menangan L.E.O. Setelah pauze 

pertandingan, biarpoen koerang | 
sportief kelihatannja, berdjalan 
ramai djoega. Sampai boebaran 
stand 5—2 boeat kemenangan 

Serang PN ——w. 
RAS, ea Pa 

Djam 5 pertandingan dimoelai. 
erang menjadjikan pa- 

I agak koeat. Lawan- 

ap n demikian poela. Djadi 
sama koeat. Bola mondar 

« andir kian kemari. Masing-ma- | 

ng pemain apalagi keepernja 
djadjal kepandaiannja. Hingga 

pauze, stand masih 0—0. Sehabis 

| pauze permainan tetap seroe, 

| menggembirakan penonton. Sedi- 

| kit waktoe sebeloem pertandi- 
ngan dihentikan, dan pemain pe- 

| main soedah lemas, Serang da- 

at merobah stand mendjadi 

na boeat kemenangan Serang. 

    

    

  

: Nagin 

— | tra tamoe. 
| bentangkan masing2 pasangan- | 

“1 Boestami 

3 Nana 

LC 

Ana 

  

  —mos (VLJ Bt) — vv 

  

“ ari 
MK -KOErk 

Inilah pertandingan tamoe con 
Perloelah kiranja di 

ah lama tertidoer, anal 1 Nat 

minggoe jang laloe di al- | 
alloon Serang, tiga hari ber- Es 

t oat “telah diadakan 

se SAN : 

— Prijatna Idroes. 

Agam Soekardi Soekardjo 

| Djamaloedin Dodo Besoes 
Sapri 

Ajoes 

“Tan Boenjamin  Noeman 

. Soekar Kainang Soeeb 
Marjani Asgar 

Atma 

' Res. dari M.O.S.: Soesino, Su- 

tharno Soetrasno dan Soetiano. 

Djam 5 pertandingan dimoelai 

Pertandingan berdjalan hampir 

seperti hari pertama. Moela-moe 

la terlihat sepadan kekoeatannja | 

kedoea-pasangan itoe, tetapi se 

telah sebentar bermain, ternjata 

bahwa M.O.S. -ada lebih koeat. 

Baroe tiga menit bermain, L.V.C. 

'soedah dapat kekalahan, djadi 

“1-0 boeat MOS 
L.V.C. bekerdja keras akan 

membalas kekalahannja, tetapi 

sia-sia. Voorhoedenja koerang 

koeat, hingga achterhoede roepa 

nja merasa pajah menerima gre- 
| began dari ,,pahlawan - pahla- 

| wan” M.O.S” Sampai pauze ke- 

menangan M.O.S.. -bertambah, 

stand 3-0. - 
Sehabis pauze L. V, C. berma- 

in lebih tjepat dan actief seolah 

olah hendak meneboes semoea 

kekalahannja, tetapi tiba-tiba M. 

O.S. kelihatan lebih actief dan 

menjerang, hingga achterhoede L. 

V.C. terlihat pajah djoega. Be- 

 gitoelah pertandingan berdjalan 

seperti sebeloem pauze. 

'Achterhoede L.V.C. haroes be 
kerdja keras. M.O.S. membikin 
doea goal lagi. Tembakan temba- 
kan MOS berbahaja selaloe. Ti- 

ga tembakan jang djitoe terkena 
palang goal. L.V.C. poen berma 
in seperti ta” mengenal ketjil ha 

| ti. Sampai pertandingan dihen- 
tikan, djam 6.15 stand mendjadi 
5 —0 bagi ne MOS. 
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2 Ar pat 
minta haram Kanan 

5 V, Oo. R. O. 

Hndar Y.D.G. 8 gelombang 
89.82 M. 

"Kemis 18 April '40 
17.00 Roepa2 lagoe Soenda. 

17. 30 Jang Kim Orkest Hoa. 

. Kiauw Kong Hwee Jek 

: Ju. : 
19.00 Pembatjaan Soerat2 ka- 

bar. 25 

19.20 Pengadjian Guran : 

20.20 Roepa2 lagoe plaat Gras 

mofoon. 

20.30 Harmonium — Gamboes. 

24.00-Berhenti. . 

Djoem'at 19 April 

10.00 Roepa2 lagoe Arab. 

10.30 Roepa2 lagoe Hindustan. 

11.00 Roepa2 lagoe Ambon. 
11.30 Roepa2 lagoe Tionghoa. 

12.00 Gambang Kromong. 
12.30 Roepa2 lagoe Melajoe. 

Seberang. 

13.00 Roepa lagoe Hawaiian. 

13.30 Roepa2 lagoe Krontjong. 

dan Stamboel. 

14.00 Berhenti. 

17.00 Roepa2 lagoe Board. 

18.00 Pembatjaan soerat kabar 

18.30 Roepa2 lagoe Tionghoa. 

19.00 Taman anak2 oleh Oom. 

Soep dari OCRO. 

19.20 Pembatjaan Kitab Indjil 

20.00 Krontjong orkest ,,Lief- 

Java”, 

24.00 Berhenti. 

PENJIRARAN NIROM TIMOER 

: Djawa Barat 
Bandoeng II 192, Batavia II 197, 

P.M.N. 29. 

Kemis 18 April 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.03 Isi programma. 
17.05 Konsert popoeler. 
18.30 Adzan. 

18.45 Pengadjian @ur'an, 

19.00 Pemandangan oemoem, 
19.20 Lagoe Soenda. 

19.30 Berita pers dan Dagang. 
20.00 Tanda waktoe. 

20.15 Agama Islam. 

21.00 Lagoe2 Arab modern. 

21.15 Gambang-Kromong mo- 
dern oleh ,,Lie Tan Or- 

chestra”. 

23.00 Alam Minangkabau oleh 

“Orkest asli ,,Alam Mi- 

nangkabau”, 

24.00 Toetoep. ae 

22.00 Gambang Kromong mo- 
dern oleh ,,Lie Tan Or- 

chestra”. 1 
23.00 Alam Minangkabau oleh 

orkest asli ,,Alam Mi- 

nangkabau. 

24.00 Toetoep. 

Djoem'at 19 April 

Bandoeng II 192 dan III 50, 

Batavia HI 197. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. 
6.03 Pengadjian @ur'an. 

?40 

  
  

6.30 Berita pers. 
6.40 Gamelan Djawa. 
7.00 Tanda waktoe. 

: 720 Berita pers. 

7.30 Toetoep. 
Tembang soenda, 

Bandoeng II 192 dan III 50 
12.00 Tanda waktoe Pemb. 

12.03 Lagoe Soenda. 
12.30 Krontjong. 

13.00 Lagoe Toerki. 

| 13.30 Berita pers. 

13.45 Lagoe Laoetan Tedoeh. 
| 14.15 Berita pers. — 

14.30 Toetoep. 

Batavia II 197 

12.00 Tanda waktoe. Pemb. 
12.03 Krontjong. 

12.30 Lagoe Bali. : 

13.03 Lagoe gamelan Soenda, 
13.30 Berita pers. 
13.45 Lagoe Mesir. 

14.15 Berita pers. 

14.30 Toetoep. 

Bandoeng II 192 Batavia 1 

25 197. PMB, OhG 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.03 Isi programma. 
17.05 Lagoe Tionghoa modern. 

17:15 Konsert soeling. 
18.00 Tembang Soenda. 

| 18:30 Lagoe Arab modern, 

”19.00 Tentang Mauloed. 

19.30 Berita pers dan dagang. 

20.00 Tanda waktoe. 

Peladjar basa Belanda. 
20.40 Krontjong. 

21.00 Gamelan Djawa. 

24.00 Toetoep. 

PMN 29 

22.00 Gamelan Djawa. 

23.00 Lagoe Deli oleh orkest 

Pertja Timoer, 

24.00 Toetoep, 

PROGRAMMA NIROM., 

Penjiaran Timoer. 
Archipelz. 99 dari 11.— t.m 12.— 

atas 205 m. West-Java: Batavia 

125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182. 

Cheribon 1083, Pekalongan 92, Soe- 

kaboemi 192, Oost dan Midden-Ja- 

va: Soerabaja 131 dari 7.30 sam- | 
pai 2.— atas 25 .m. Soerabaja III 

196, Sermarang 122, Malang, Djokja 

181. Solo 188. Tjepoe. 

Kemis 18 April 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.01 Isi programma. 

17.03 Boenga rampai. 
18.00 Arendnest. 

18.30 Swing-music, 

19.00 Berita pers dan Oedara. 

19.25 Dari Afrika Selatan. 

19.40 Peter Kreuder. 
20.00 Lagoe Marimba. 
20.15 Penindjauan. 

20.30 Lagoe Belanda. 
20.55 Dari piring hitam. 

21.00 Omroep-Orkest. 

21.58 Koers. 
22.00 Tanda waktoe, 

22.01 Orkest Lajos Kiss, 

22.30 Moesik Dansa. 

"40 

1 23.00 Toetoep.: 

Djoem'at 19 April 

6.30 Pemboekaan.   
  

6.31 Berita pers. N 
6.38 Gymnastiek. 

6.50 Dari plaat gramophoon 
7.006 Tanda waktoe. 
7.01 Dari plaat gramophoon. 

7.30 Berita pers. 
7.87 Dari plaat gramophoon 

8.00 Toetoep. 
11.00 Tanda waktoe. Pemb. 

11.01 Cursus menggoenting pa 

kaian. 

11.30 Jean Lumiere. 
11.45 Permainan biola. 
12.15 Grace Moore (sopraan). 

12.30 Boenga rampai. 
13.20 Berita pers dan Oedara. 
13.33 Nirom-klein-orkest. 

14.20 Berita pers dan Oedara. 

14.30 Toetoep. | 

17.00 Tanda waktoe, Pemb, 
17.01 Isi programma. 

17.03 Boenga rampai. 

18.00 Peladjaran bernjanji. 

18.40 Dari doenia film. 
19.00 Berita pers dan Oedara. 

19.25 Nirom Kamer-Orkest. 

20.05 Pemandangan oemoem. 
20.20 Columbia Light Opera 

Company. 
20.45 Doea potpourri. 

21.00 Hoorspel. 

21.45 Richard Tauber. 

21.58 Koers. 

22.00 Tanda waktoe. 

22.01 Omroeptorkest. 

23.00 Toetoep. 

Sa B.R.V. 

Kemis 18 April 

17.00 Tanda waktoe pemb. 
17.04 Berita pers. 

17.04 Djamoean teh (stadz). 

17.25 Landjoetnja - djamoean 

teh. 

18.00 Njanjian 

18.30 Berita pers. 

18.30 Njanjian (stadz). 

18.45 Orkest Lajos Kiss. 

19.15 Moesik Accordeon, 

19.30 Concert B.R.V, 

20.30 Causerie pengetahoean. 

Indi& als Toeristenland 

oleh L.C. Admiraal, 

?40 

Toean tidak perlbe piara 
Tjenteng, toean tidak oesah 
takoet,oewang toean ter— 
djaga rapi didalam 

POSTSPAARBANK 

  

  

  

  

20.30 Lagoe2 oleh Charley 

Kunz. 
21.00 Phohi-relay, 
21.10 Orkest dansa B.R.V. 

22.00 Antike Tanze und Arien Sg 1 

fiir Laute, 

22.20 Orkest. 

22.50 Njanjian. 

23.00 Toetoep. Ea 
Djoem'at. 19 April 

8.00 Tanda waktoe, Pemb. 

6.04 Berita pers. & 

6.25 Pagi hari. Pe 
7.05 Berita pers. 

7.25 Aneka warna. 

9.00 Orkest militer. 

9.30 Instrumentalia. 

10.00 Opera dan operette. 

10.45 Soeara lelaki dari aether 

11.00 Orkest Hans Bund. : 
12.00 Pemeliharaan orang sa- 

kit dan toea. : 

12.00 Aneka warna (stadz). aa 

12.30 Orkest muziek. ! 
13.00 Djamoean makan siang. 

14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe pemb. 

17.04 Berita pers. 

17.04 Djamoean teh (stadz). 

17.25 Landjoetnja djamoean 

teh. “ag 

18.00 Cursus stenografie B.R. 

V. 

18.00 Njanjian (stadz). 
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18.30 Berita pers. Gn 
18.30 Barnabas (stadz). 

18.45 Landjoetnja Barnabas. 
19.00 Hawaian. 

19.15 Concert B.R.V, 
20.15 Phohi-relay. 

20.30 Piano muziek. 

21.00 Phohi-relay, 
21.10 Opera. 

22.55 Lagoe marsch. 

23.00 Toetoep. 

  

5 

1 1 

: | 
- 

4 

1 

4 

y 

3 
3 ta 

PA
N 

5 
Sa

 

R
A
R
 

G
A
N
D
A
 

DATA STANG SG DE NAN PE ME RENTAH 

  

  

   

    

   
   

     

   
   

    

  

   

    
   

    

f MENDADAK MENDJADI KAJA 
: Cleh 

SAHROEN 

“ BAGIAN VI. 
— Ada ceang, ada kesenangan 
83 
Toean Achmad Basoeki diam, 

dan dalam diam ini ia ingat ke- 

maren djoega hantarkan belan- 

dja, jang dibeli boekan keperloe- | 

| an roemah tangga seperti seka 
rang, tetapi jg dihantarkan ke 

maren djoega memang boekan 
ia poenja isteri. Air moeka neng 
Mimi nampak terbajang2, Ia ti- 
dak pertjaja omongan orang 
jang mengenai ini perempoean 
sesoedah kemaren dengar kete- 

rangan dari jang tersangkoet 
sendiri. Di doenia memang pe- 
noeh dengan orang dengki, iri- 

ti dan hati boesoek. Tidak 
bisa djadi neng Mimi telah sa- | sa senan 
lah djalan, sebab sebagaimana ia | mah-tang 
Pa kata, djika maoe ber- n, 

boeat tidak baik tentoe tidak 

menoentoet penghidoepan seper- 
ti sekarang. Ia ingat kemaren soe 
dah memberi oeang seratoes 

roepiah. 

Apakah neng Mimi bisa djadi 
: ada seorang perempoean toe- 

kang 8red? Ini tidak bisa djadi 
kata toean Achmad Basoeki da- 
Jam'hati. Ia tidak minta, dan se 
lain itoe malah memberi nase- 

hat dan memperingatkan, bah- 
.wa ia mempoenjai isteri. Memi- 

kir sampai disini, toean Ach- 
mad Basoeki jang doedoek dide- 
pan, menoleh kebelakang, ke is- 

'terinja jang sedang koempoel- 
, koempoelkan boengkoesan dan 
pegang dengan kentjang soepa- 

ja barang-barang jang soedah 
 djadi miliknja ini tidak djatoeh 

|atau terlepas dari tangannja. 

Saja kemaren kata bahwa iste- 
0 saja tidak kekoerangan soca- 
toe apa, dan tidak dj   
    

2g 

tapi apakah boeat saja orang 

lelaki djoega haroes poeas de- 
ngan begitoe sadja? ,,Toean 
Achmad Basoeki djawab ia poe- 
nja pertanjaan dengan: Tidak 

Banjak orang lelaki kaoem soe- 
ami soeka mentjari kesenangan 
dalam pelatjoeran, dalam mi- 
noeman, dalam main kartoe, ka 

tanja ada djoega dalam madat, 
tetapi semoea ia tidak goeka. 
Doeloe, waktoe tjoekoep sampai 

mendjadi miskin tidak, seka- 
rang soedah kaja djoega tidak. 
Hamja, ia merasa perloe kadang 
kadang maoe bikin girang orang 
jang dalam soesah. Ingin dengar 
kan perkata'an manis kepada'ia, 
ingin ada orang jang hargakan 
dan berterima-kasih atas djasa- 
nja. Semoea ini di roemah ia ti- 
dak dapatkan. Isterinja selaloe 
bersikap adem. Meskipoen ia 
poelang membawa goenoeng e- 
mas seandainja, beloem tentoe is- 
terinja nampak girang dan « se- 
njoem. 

Ia ada beda sekali dengan 
neng Mimi. Oleh karena itoe bi- |   arlah djika emng in sa 

    

  

mampir lagi di tempat tinggal- 
nja. Boekankah ini akan menoe- 
djoe kepada salah satoe ,,m 7” 
jang tidak koerang djahatnja 
daripada tiga jang terseboet 
tadi, jalah ,,m ad on” (ma- 
in perempocan)? Sampai 

sitoe boekan jang toean Achmad 
Basoeki maksoedkan. Ia hanja 
mace omong-omong, sebab ter- 

njata neng Mimi bisa bitjara, 
socaranjapoen njaring enak di 
dengar, beda sekali dengan ia 
poenja isteri. Ada seorang pe- 
rempoean tjantik dalam keada- 
'an soesah. Ini perempoean doe- 

loe memang tetangga dan ia ke- 

nal. Ia sekarang-banjak oeang 
dan maoe toeloeng bangsa. Ka- 
lau ia tidak toelbeng kasih oe- 
ang, boleh djadi neng Mimi ter- 
paksa salah djalan boeat hidoep 
nja. Dan djalan mana lagi boeat 
perempoean moeda tjantik jang 
tidak poenja pengetahoean dan 
tidak dapat peladjaran sekola- 

han? Boekankah ia dengan tin- 
dakannja itoe malah berdjasa, 
tolong sesama mahloek jang 
sengsara sebagaimana ia mak- 
soedkan, Boekankah ia djadi 

  

ke- 

  

goenakan oeangnja pada kebai- 
kan? Ini pikiran sSoal-djawab tim 
boel dalam sanoebari toean Ba- 
soeki di waktoe ia doedoek 
dalam deelman dengan isterinja. 

BAGIAN VII 

Pindah roemah dan beli sawah. 

Kantornja toean Achmad Ba- 

soeki soedah pindah di Perapat- 
tan. Dari depan kelihatan ketjil, 
makloem hanja paviljoen, tetapi 

sebenarnja pandjang ke “bela- 
kang, sebab mempoenjai ampat 
kamar selain baigan di loear se- 
matjam voorgalery. 

Kamar jang paling depan di- 
goenakan oleh Moehasan dan 
oppas Ali, medja-toelis baroe, 
korsi baroe, lain medja ketjil la- 
gi dimana terletak mesin-toelis 
Royal baroe poela: laloe medja 
persegi biasa hanja pakai satoe 
latji, korsi sederhana. 

: Inilah tempat doedoek Ali, se- 

dang jang terseboet doeloean a- 
tas kekoeasa'an Moehasan, Di 
dinding nampak . .kalender dan 
beberapa ortret. fing-actrices. 

  

  
  

Di roeangan dalam terhalang 
pintoe jang dapat menoetoep | 
kembali karena pakai veer (klap 
deur) tempat doedoek directeur ' 
Achmad Basoeki. Di oedjoeng 
doea korsi koelit besar empoek 3 2) 
dengan medja boelat ditengah. 
Lemari boekoe modern dinding ' 

    

   

    

| sebelah kanan dengan diatas a-! 
da kipas-angin baroe poela. Ten 
toe sadja rak boekoe tidak kes 
tinggalan di belakang tem 

Kamar jang ke-empat kosong, 
sedang kamar ketiga digoenaka 
boeat kamar makan. 37 

  

  

Pemboekain officie:l 1 Mei 10. 
TOKO PANAY. : 

Pasar Senen 121-123. Bat, : 
Koendjoengilah beramai2. 
   

   


