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DOEDOEKAN Manermaa 

     

  

    

    
t dengan Djerman. Satoe- 
: taktik dan politik jang 

    

  
   

    

  

   

   
   can Sekali ini sadja Neder- 

erpaksa mendjalankan po-   

      

      

  

       
   

  

  

ada lain djalan Ta 
keui 

  

   

   
      
    
    
     

   
     

    
    
    

  

     
   
         

    

    
    

    

      
     

    
     

   
     
     

   

    
    
     

    

   
   
   

    
    

  

   

  

    

    
   

  

   
   

    
   

    

   
    

    

    
   

   

    

         

   

    

   
   

    

   

   

    

    
   
   
   
     
   
    

     
    
   

sasa seperti Sepanjol dan 1 
rantjis. 

— Dan — kedoea-doeanja pernah 
memiliki daerah Nederland, se- 
hingga membahajakan kedoedoe- 

— kan lnggeris Malas: sapa me- 
Nede 

. Dari toe Inggeris ber- 
pi tingan besar (bahkan pa- 

g besar), kalau Nederland 
tap merdika dan mempoenjai 

alat-alat tjoekoep (terhitoeng dja 

djahan kaja-raja - seperti Indone- 
sia) 'goena mempertahankan ke- 

merdikaan tadi. 

Inggeris 
— dak enaknja, kalau 

djatoh ditangan San seboeah 
' negeri koeat didaratan Eropah 

| seperti telah terboekti semasa 
kebesaran Sepanjol dan Peran- 

, tjis. Dan sebaliknja, 1 djoega 

Djerman berkepentingan de- 
ngan adanja- Nederland jang 

— merdeka, tidak dikoeasai oleh 
Inggeris. Karena, kalau Ne- 
. derland djatoh ditangan Ingge- 

ris, aksi blokkade dari Inggeris 
. dapat disempoernakan, sehing- 

ga Djerman bisa mati kelaparan. 

Ini terboekti selama perang E- 
ropah 1914—1918. Walaupoen 

| Nederland waktoe itoe berdiri 
eutraal, tidak dapat dipoeng- 
ri, bahwa ia menarik oentoeng 

dak sedikit dari kedoea be- 
lah pihak, baik dari geallieerden 
(Inggeris dil-nja) maoepoen 

dari Centralen (Djerman dsb- 
nja). Djoemlah kaoem O.W.-er 

' boekan main banjaknja jaitoe 

mereka jang menarik oentoeng 

loear biasa karena adanja pe- 

rang. 
Soedah barang tentoe ter- 

oetama berbaoe dagang-gelap 

— alias smokkelhandel. 

nja Nederland jang berdiri 
sendiri boekan meroegikan te- 
tapi 

,  teroetama pasal oesaha 
enolak blokkade Inggeris! 
Dari itoe, kalau tidak ter- 

, baik Ihggeris maoepoen 
Iki tidak akan menjerboe 

erah Nederland. Makloem, 

doeanja mempoenjai ke- 
an jang sama jaitoe: 

nd haroes tetap berdiri 

dja, perang model 
lagi berdasar 

a koeno. Rr 

ONESIA: OEROESAN BIASA. 

jang disarboe tetapi djoega boeat 

“pada waktoe ini djaoeh dari | negeri jang menjerboe. 
. Ia dekat pada Inggeris dan | 

: goes. Ditilik dari soedoet ini, 

' Nederland tidak boleh. memper- 

gantoengkan nasibnja kepada da- 

sar lama jaitoe kepentingan Ing- 
. geris dan Djerman dengan adanja 
| Nederland jang merdika. 

n.menjelamatkan diri ia- | 

oega, bahkan baginja tidak 
La 

| Angkatan darat, laoet dan oedara 

| diperkoeat, batas-batasnja didja- 
ga baik-baik. Pendek kata: Ne- 
derland boekan lagi negeri neu- 

nja, "maka Nederland belakangan 

asa disekeliling. | 

menjoekai satoe 
adi paling koeat | 

— Bertoeroet-toeroet 
idapati negeri paling keeat dan 

| bela kemerdikaannja mati-ma- 

merasai betapa ti | mi da    

  

F 

| sepak-terdjangnja baik dengan 

- Dengan lain perkataan: ada- 

mengoentoengkan Djer- 

“lam ,,Pemandangan” tanggal 22 

| berapa Notes”, 

1 oentoek memberikan peringa- 

“reka jang anti Djerman itoe. 

| berarti pro Djerman dan anti 
Ga awan melainkan akibat dari 

| pendirian neutraal.   

- 

Sampai sekarang berhasil ba- 

Itoelah antara lain-lain sebab- 

ini tergesa-gesa menjiapkan dir 

traal jang memakai sendjata do'a 
belaka tetapi negeri jang ber- 
soenggoeh-soenggoeh maoe mem 

tian. 
Timboel pertanjaan: apakah 

persiapan itoe akan menjelamat- 
kan atau akan mentjilakakan 

| Nederland? Ini tergantoeng pada 

sikap ra'jat Nederland sendiri. 
Dalam garis-garis besarnja dida- 
pati aliran seperti berikoet: - 

1. pro Inggeris. 
2. pro Djerman.- 

3. neutraal. - 

Jang paling koeat ialah bagi- 

an neutraal, jang teroetama ter- 
diri atas kaoem dagang dalam 

arti seloeas-loeas kata. Stan! 

Nederland batnja, bilamana 

ikoet perang 
Kalau memihak pada Djer- 

man, dengan moedah sekali Ne- 

derland akan kehilangan dja- 
djahannja jaitoe Indonesia. Ka- 
rena Inggeris praktis mengoe- 

asai laoetan Pacific. Nederland 

zonder Indonesia tidak ada ar- 

tinja. Kalau memihak pada Ing 
geris, moengkin daerah Neder- 

land  dihantjoer-leboer oleh 
Djerman, karena letaknja ber- 

batasan dengan Djerman, sehing- 
ga pertolongan Inggeris akan 
terlampau datangnja. 

Teranglah kiranja, apa se- 

bab. Nederland mati-matian 

mempertahankan politik neu- 

traal. Dan ini memikoelkan ke- 

wadjiban kepada ra'jat Belan- 

da, soepaja ia berarti-ati dalam 

lesan maoepoen dengan perboe- 

atan. Tidak boleh meloekai pe- 

rasaan Djerman dan tidak boleh 

meloekai perasaan Inggeris. I- 

toelah sebabnja, maka Wali Ne- 
geri dalam pidatonja semalam 

(dengan radio) memberikan 

.djeweran koeping” kepada me 
reka jang sedang menggerak- 

kan aksi menentang N.S.B. dan 

golongan Djerman disini. 

Sari dari pidato Wali Negeri 
tjotjok dengan oeraian kita da- 

boelan ini jang berkepala ,,Be- 

bagian koepa- 

san jang mengenai aksi V.C. 

itoe. Disini pada tempatnja, ka |- 

lau kita sampaikan poedjian ke 
pada Wali Negeri jang soedah 

begitoe bidjaksana dan berani 

tan setjara kontan kepada me- 

Beleid demikian itoe boekan 

ta ian 25 Kana: 

  

  

djam 2.30 laroet malam telah 
iboe kota Noorwegen, Osio. Sere 

oedara. 

hasil besar. 

Kapal Nederland tenggelam 
Den Haag, Selasa (ANP). 

— Kapal Nederland ,,Wocana” 
jang beratnja 250 ton setelah 

toebroekan di pesisir Inggeris 
bagian Timoer laloe karam. Anak. 

kapalnja mendapat pertolongan. | 

Tentara penting 
Paris, Selasa. (Reuter). — 

Kalangan militer menerangkan, 
bahwa tentara Inggeris telah 
memperkoeat tentara Noorwegen 

jang ada di Noorwegen Selatan. 
Kedatangan mereka didaerah me- 
Gan ini dapat dipandang sangat 

penting artinja. 

Serangan oedara 

Londen, 
— Ministerie bagian pen erbangan 
nengoemoemkan, 
lam telah dilakoekan bombarde- 

ment lagi terhadap pangkalan2 

marken. Lapang2 terbang Kjeller, 

Fornebu, jang disekat Oslo telah 
mendapat bombardement. Bom2 

api menimboelkan kebakaran2 
besar di Fornebu. Poen Aalborg 
mendapat serangan lagi. Hanja 

scboeah pesawat Inggeris tidak 

poelang ke pangkalannja. 

Tidak karam 
Londen, Selasa (Reuter). 

—- Kalangan marine mendapat 
kabar, bahwa sama sekali tidak 

didapati kapal-pengangkoet Ing- 

geris jang karam. 

LOEAS PERSEDIAAN 
& MILITER 

Stockholm, Selasa (Reu- 
ter). — Koresponden dari soerat 

kabar ,,A'iton Bladet” jang di 

Kaunas mengabarkan, bahwa di- 
pesisir bagian Timoer dari Djer- 

man siboek dilakoekan persedia- 

an2 militer. Tentara besar2, ba- 
-njak mensioe tiba dipelaboehan 
didaerah Memel dan Pruisen ba- 
gian Timoer jang datangnja dari 

lain2 bagian keradjaan itoe. 
Pendoedoek dari pelaboehan2 

itoe ditolak mendekati tentara 
itoe jang didjaga #20 nga .keras 

sekali. 

itoe menjatakan, bahwa negeri2 
Laoetan Timoer tetap tinggal te- 
nang, dengan kejakinan, bahwa 

| aksi itoe tidak akan dilakoekan 

.tertoedjoe mereka. 
  

Kesimpoelan! 

Kesoekaran sekarang ini ba- 
gi Nederland meroepakan oe- 
roesan mati-hidoep tetapi boe- 
at Indonesia oeroesan biasa. 

Keterangan lebih 'andjoet 

akan kita sadjikam besok!   M.T, 

Selasa (Reuter). 
pesisir Zweden terdengar tem- | 

bahwa sema-' 

ocdara di Noorwegen dan Dene- ' 

“Lebih Tandjoet Airespondert   

  

Tentang dilakoekannja serangan oedara oleh negeri sekoetoe 

terhadap Oslo ini, lebih landjoet Transocean dari Oslo mengabar- 

kan, bahwa serangan oedara Inggeris terhadp san tidak membawa 

Pertempoeran dipesisir Zweden. 

Bekerdja bersama-sama 
Londen, Selasa (Reuter). 

— Dengan opisil dioemoemkan, 
bahwa kemaren Dewan Pepera- 

ngan jang Tertinggi telah menga- 

Gakan permoesjawaratan di Pa- 
'ris, Pada ketika itoe Inggeris, Pe- 

rantjis, Polen dan Noorwegen di- 

wakili. ,,Poetoesan-poetoesan ba- 

roc diambilnja, jang bermaksoed 

mengadakan pekerdjaan bersa- 
ma-sama dengan negeri sekoetoe 

niemberi djaminan dalam semoea 
keadaan”, demikian peng mak- 

luemat itoe. 

MERIAM MENDEROE 
Stockholm, Selasa (Reu- 

ter). 
jang hari ini diterima didekat 

bakan-tembakan jang menderoe. 
10 kapal perang nampak di- 

dekat Ursholm jang berlajar de- 

ngan tjepatnja sambil melepaskan 
tembakan-tembakan. Pada ketika 

itoe djoega banjak pesawat2 
oedara dan pemboeroe pesawat 
dengan kapal2 jang melakoekan 
pertempoeran dengan pesawat pe 
lempar bom. Didoega kapal pe- 

ngangkoet Djerman mendapat 

serangan. 

— Menoeroet berita pers. 

| Iat 
dari tempat 100 km sebelah Ti-   

i |Noorwegen, Denemarken diserang 
0000 dari oedara. 

: Hombordandi negeri sekoetoe 
Gi Oslo. 

AL na 

Persedian militer dari Djerman. 

BOMBARDEMENT NEGERI SEKOETOE TERHADAP OSLO 

Mellerud, (batas Noorwegen—Zweden di selatan), 
Selasa (United-Press). — Agni oedara negeri sekoetoe pada 

akoekan bombardement terhadap 
gan itoe dilakoekan moelai pada 

tengah malam. Dengan ketjepatan jang sangat pesawat-pesawat 

terbang diatas doesoen-doesoen keloear kota jang sebelah Oetara 

dengan serta melakoekan bombardement terhadap pangkalan 

Pertempoeran di Verdun 

Londen, Selasa (Reuter). 
—- Kwartier Besar dari angkatan 
oedara Perantjis dan Inggeris 
pada hari ini mengabarkan, bah- 
wa pesawat2 pemboeroe dan 

patroeli Inggeris dan Djerman te- 
lah melakoekan pertempoeran jg. 

tidak ada habis-habisnja di Ver- 

dun. Seboeah pesawat Messer- 

"| schmitt-110 didoega tertembak 
roentoeh. Seboeah pesawat Ing- 
geris karena dikena bombardeer 

telah terbakar, tetapi pilootnja 

Cengan valscherm dapat meno- 

long diri. 

Ongkos perang” 
Londen, Selasa (Reuter). 

- - Simon telah mengadjoekan be- 
grooting perang jang pertama 
dengan lengkapnja poela.. Hoe- 

tang negeri kini naik mendjadi 
$931 mm sterling. Oentoek ong- 
kos peperangan sampai 31 Maart 
1941 menoeroet Simon adalah 2 
miljard, dimana  pengeloearan 
semoeanja ditaksir sampai 2667 

mm pond sterling. Lebih landjoet 

Simon mengadjoekan oesoel2 jg. 
berkenaan dengan keoeangan 

negeri. 
“3 m3 Ne 

3 MEDAN PERTEMPOERAN 

Stockholm, Selasa (Ha- 

vas). — Kini di Noorwegen ter- 
dapat 3 medan pertempoeran. 

Disekitar Trondhjem terdjadi per 
tempoeran seroe. Tentara negeri 
sekoetoe bergerak madjoe ke Se- 

an. Pehak Djerman bergerak 

tnoer Laoet Trondhjem dan ber- 

daja merintangi djalan penghoe- 

boeng jang menoedjoe ke Sela- 
tan..Disebelah Oetara Oslo pehak 

Djerman melandjoetkan gerakan- 

nja dengan melaloei Amot dan 
Lillehammer. Dari Narvik dika- 
barkan, bahwa armada Inggeris 

sekali lagi telah melakoekan 

bombardement terhadap kota 

itoe.   

JANG TERPENTING 
Bombardement hebat dari pe- 

hak Djepang terhadap Liangshan, 
Changshou, Yiping, Tzeliuching. 

xx : 

Dipesisir Zweden terdjadi per 
tempoeran dilaoet dan oedara. : 

Pada laroet malam negeri se K 
koetoe melakoekan bombarde- 
ment terhadap Oslo. 

x 

  

Kapal Nederland ,,Wocana” 

karam dipesisir Inggeris bagian 
timoer. 
  

Makloemat pagi : 
Paris, Selasa (Reuter). — 

Makloemat pagi menerangkan ti- 

dak ada berita penting. 

Serangan dekat Andalsnes 

Berlin, Selasa (Trans- 
ocean). — Oberste Heeresleitung 
mengabarkan, pada 22 April ten- 

tara Djerman jang dipoesatkan 

disekitar Trondhjem telah men- 

dapat kemadjoean dengan men- 
dapat bantoean dari angkatan 
marine. 

Kemadjoean didapat hingga 
105 km menoedjoe Oetara. Di- 
distrik2 Bergen dan Stavanger 

terdjadi pertempoeran dengan 

tentara Noorwegen jang kotjar 
katjir dan masih berada didekat2 

kota. Serangan bombardement di 
toedjoekan kepada station2 se- 
poer Dombas dan Grong di Noor- 
wegen bagian Tengah. Station2 

sepoer dan djalan2 sepoer dihan- 

tjoer leboer dan dengan tjara de- 
mikian tidak memberi kemoeng- 

kinan kepada moesoeh oentoek 

dengan tjepat dapat melakoekan 

operasinja dari 
Namsos. - 

Pengangkoetan — persediaan- 
teroes-meneroes didjalankan di 

pelaboehan2 Noorwegen. Sekali- 
poen alat penolak serangan oeda- 

ra memberi perlawanan dengan . 

hebatnja, tetapi terdapat seboeah 
pemboeroe torpedo Inggeris dan 
seboeah kapal pengangkoet jang 

ditenggelamkan. Lain kapal tor- 

pedo dikenanja bom. Seboeah ka- 
pal pengangkoet karena terbakar 

mendjadi tenggelamnja. 

(Samboengan lihat di pagina 8) 
  

Pesawat terbang Japan moelai menjerang lagi. 

  

Amerika minta hilangnja Blokkade. 

Pesawat terbang Japan datang da- 

ri arah Hankow 

Chungking, Selasa 

(Reuter) : — Disini telah di- 

boenjikan tanda ada bahaja oe- 

dara datang, waktoe 27 pesa- 

wat terbang penjerang kepoe- 

njaan tentara Japan diketahoei 

datang dari Hankow, jang laloe 

melandjoetkan terbangnja kea- 

rah barat ialah kebatas Szechu- 

en. 

Liangshan dan Changshou di- 

bom. 

Chungking, Selasa 

(Reuter) : — Sesoedah masoek 

kedalam bagian timoer-daja, 

maka beberapa pesawat ter- 

bang berhatsil kedalam tempat 

jang letaknja 96 km. dari 

Chungking, laloe terbang kea- 

rah oetara dan mendjatoehkan 

bom dikota kota Liang Shan 
dan Chang Shou. 

Pada malam hari pesawat terbang 

itoe datang lagi 

Chungking, Selasa 

(Reuter) » — Pada malam hari 

di Chungking terdengar tanda 

ada bahaja lagi waktoe 54 pe-   

sawat terbang menjerang lagi 

pada daerah ini dan menghoe- 

djani bom kota Yi Ping (Su 

Fu) doea kali. 

Soember garam dibom djoega 

Chungking, Selasa 

(Reuter) : Menoeroet kabar 

angin dari Cze Lin Ching soem- 
ber2 garam jang terkenal di- 
bom djoega. 

Pesawat terbang Tiongkok tidak 

tinggal diam 

Chungking, Selasa 
(Reuter) : — Kemarin malam 

doea kali tentara oedara Japan 

'melaloei Chungking kearah ba- 

rat dan kembali 

Kedoea2 kalinja pesawat ter- 

bang Tiongkok mengedjar moe 

soehnja itoe jang tidak berhat- 

sil hendak mendjatoehkan bom 

di Chungking. 

Pesawat terbang Japan penjelidik 

bekerdja keras 

Chungking, Selasa 

(Reuter) : — Pesawat terbang 

penjelidik kepoenjaan Japan pa 
.gi ini telah terbang sepandjang 

soengai, tetapi dengan tidak ada, 
gan.goean apa-apa. 

ke Hankow.- 

  
  

Amerika tidak soeka kepada blok- 

kade di Tientsin 

Tokio, Selasa (Transo- 

cear) : — Ambassadeur Ame- 

rika telah mengoendjoengi wa- 

kil menteri oeroesan loear nege- 

ri, Tani wmeroendingkan ten- 

tag blokkade jang diadakan di 

Tientsin jang diadakan oleh 
bangsa Japan. 

Meminta soepaja blokkade i- 

toe diberhentikan karena me- 

njalahahi hak-hak pendoedoek 

Tientsin bangsa Amerika. 

Peroendingan Japan — Roeslan. 

Moskou, Senen (Trans- 

ocean) : — Ambassadeur Japan 
di Moskou pada tanggal 21 A- 

pril telah mengadakan peroendi 

ngan jang memakan waktoe ba- 

njak dengan Molotoff, Volks- 

commissaris oeroesan loear ne- 
geri. 

Apa jang diroendingkan ti- 

dak dioemoemkan. Hanja pada 

tanggal 22 April ada pengoe- 

moeman tentang adanja peroen 
dingan itoe sadja. 

Diberitakan, bahwa Togo be 
berapa hari jang laloe telah 
mengadakan peroendingan djoe 
ga dengan Volkscommissaris 
oeroesan perdagangan denga 
loear negeri. Mikojan, tentan: 
perdagangan antara Roeslan 
dan Japan, € 
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akan dimaafkan: djoega. 

  

Pasar malam ,,Kina Fonds 

lunas 

Seperti senibanei 3 dalam si Ts 
tie2, pada tanggal 26 Ap- 

'ark akan diadakan Pasar 

akan dikirim kedaerah2 | 

    

aa 'ketjelakaar 

jang dialami oleh 'keloearga 

Blaauw didekat Tjikarang. Kini 

trateur Blaauw, jang mendapat 

loeka parah. 

lah Kawah Poetih. Poen djoega 

ET dan lain - lain. 

en) - soedah terhitoeng semoea (ma- 
|| kan dan tidoer). 

ce ri Minggoe j.l. bertempat dige- 

| snack lagoe Kartini, poela di- 

'pidatokan penghidoepan beliau, 

ngan beberapa pidato mengenai 
| soal poeteri. Poekoel 11 pagi 

"| pertemocan ea g 

- Berita P.T.T. 

2 Pengiriman te- 

| memberi. tahoekan Baba opi- 
(sil: 

L -partikelir. ke negeri Belanda 

| mendapat peroebahan seperti 

Iingan basa jang terang, dalam 
Penata. Djerman, Ing- 

geris, Perantjis. dan - Indonesia. 

Ka a- $ Pemesan OFFicieel, 1 Mei '40. 

I-pasar Senen 121-123. 

beban Tebang 
Besar kita s.a.w. 

1. Disitoe nampak 
jang sebetoelnja Mau- | 
“kiranja oleh sidang | 

penoendjoekan dienst jang me- 

'| ngenai 

    
   

    
    
    
   

    
     
   
   

   
    

   
    

   

  

    

      
   

    

  

   
   
    

   

  

   

  

   

| jang mengirimkannja mesti di 
| minta keterangan jang ea 

mpai 2 Mei j.a.d. di Prin- | 

| Kina Fonds Tiongkok. | 
ca a penghasilannja akan di | 

pekkan membeli - kinine 

| kataan jang pertama mesti di 

2 Nan. : 
3g Sa an Na 

  

  

         
     

    
Karena ketjelaka- 
an moebil. 

'” Doeloe pernah dikabarkan ten 

kaan naik moebil 

  

ng meninggal doenia ialah 
nct - onderofficier - adminis 

  

Kapan iniansan Priangan. 
E a ini berdiri perkoempoe- 

lan darmawisata W.L.K., jang 
nanti pada hari 12 dan 13 Mei, 

wisata, mentjari oedara dingin. 

s0 ' koendjoengan itoe ia- 

lain2 tempat seperti T. Perahoe, 

Pengalengen, Sitoe Tjileuntja, 

Ongkos perdjalanan f 6,50 

  

— KPPS. dan Kartini. 

- Perkoempoelan dari moerid2 
ocan Taman Siswa ini 

langsoengkan djoega 

ri peringatan Kartini pada ha 

. doeng sekolahnja, Vliegveldlaan. 

“Diantaranja soedah diperde- 

jang kemoedian disoesoel de- 

  

2 legram partike- 

4 ag sk i £ tar : 

'Dienst P.T.T, di Bandoeng 

Pembatasan goena telegram 

dibawah ini: 
Pertama: haroes ditoclis de- 

IIsinja mesti dapat - Si abami 

| dengan moedah. 3 

  

TOKO PANAY. 
Bat.-C. 

Moelai Sebar ank boleh lihat 
  

Kutooa" Angka2 dan hoeroef2 

jang disoesoen haroes tidak 
mempoenjai arti rahasia, se- 
dang hal-hal jang menjatakan 
koers2 beurs dan pasar, tjoema 

dibolehkan, manakala dalam 

soal 'itoe diseboetkan 

dengan terang. Dari mereka 

| djelasnja. 

perbolehkan, asal nama dari 
code jang dipakai dalam penoen 
'djoekan dienst 
kan, dan code itoe mesti dibe- 
rikan oleh pengirim setelah 

| dimadjoekan permintaan. Da- 
lam pemakaian prive-code, per- 

Tea Ma Kosan »prive”, 

Sabet Pembatasan2 itoe 
| kesan” lakoe goena telegram2 

  

Java Courant dioe- 

Aan sepandjang “ firman 

Sin Po” penerbitan Tionghoa 

dilarang lagi terbit selama 14   
          

an lihat 

n pa 121- ANAN Zn : 
   

   

      

-hari, oleh karena disebabkan 

depan akan mengadakan darma | 

Ketiga: Code bindiganesa di 

itoe ditjantoem 

erintah, pada tanggal 22: : 
April 1940, maka soerat kabar | 

  

  

ma sehelai kaart perang jang 

| tertjetak diatas sehelai kertas 

tebal oekoeran 55 X 15 am. Pa | 

| da kaart itoe kedapatan petane | 

geri Eropah jang besar dan ti- | 

ga lagi kaart ketjil, masing2 | 1 

'ngar doedoek menantikan apa 

| jang hendak saja katakan ini. 

| Berbagai-bagai kabar angin 

jang tersiar tentoe telah sam- 

“pai djoega kepada toean dan 

menoendjoekkan letaknja Magi- 

'notlinie Perantjis dan Sieg- 

friedlinie Djerman, Eropah Te 

$ ngah dimana terletak negeri2 

jang pegang rol "penting dalam 

pergeseran politiek dan pepera- 

ngan sekarang dan seboeah lagi 

zia hingga Indonesia toeroet ter 

. masoek. 

Pada pinggir sekelilingnja se- 

bagai perhiasan ditjantoemkan 

poela gambar2 dari kaoem diplo 

maten dan panglima2 perang sa 

ma ada jang actief dan non-ac- 

tief sekarang dalam medan per- 

djoeangan politiek dan pepera- 

ngan. Demikian djoega ada ter 

dapat tjatatin banjaknja pen- 

doedoek tiap - tiap negeri serta 

djoemlah serdadoenja, armada- 

nja dan pasoekan oedaranja. 

— Kita rasa kaart seperti ini tjoe 

koep memberi kepoeasan bagi 

tiap - tiap mereka jang mengi- 

koeti berita2 perang jang nam- 

paknja sekarang semakin hebat 

djoega. Harganja tjoema f 0.50 

sehelai soedah terhitoeng ong- 

kos kirim. Kita oetjapkan teri- 

ma kasih atas pengiriman itoe. 

  

Pemboekaan officieel 1 Mei '40 

TOKO PANAY. 

Pasar Senen 121-123. Bat-C. 

Moelai sekarang boleh lihat 
  

Penganiajaan hoofdredacteur 

»Keng Po” 
Persakitan“menga- 

koe disoeroeh oleh 

EyorarAakiauw de- 

ngan oepahan f 2.50. 

| Pada hari Selasa, tanggal 23 

Aptil, Landraad di Betawi diba- 

. soebagio sebagai president, telah 
periksa perkara  penganiajaan 

atas dirinja toean Injo Beng Goat, 

directeur-hoofdredacteur  soerat 

kabar ,,Keng Po”. 

Dihadapkan terdakwa Kasan, 

'jang ditoedoeh pada tanggal 21 

November 1939. dikota Betawi 

kira2 djam 3 siang telah menga- 

mendapat loeka 4 jang berat dan 

doea minggoe lamanja mesti di- 

rawat diroemat sakit Jang Seng 

le. Ia 

Terdakwa mengakoe teroes : te- 
rang katanja karena disoeroeh 

Toean Tjoa A Kauw adalah 

seorang commissaris: dari Hoo 
Hap, jang sekarang dalam taha- 
nan tersangkoet dalam perkara 

ini djoega. 
Toean Injo Beng Goat didengar 

keterangannja, menerangkan de- 
ngan pandjang lebar tentang ke- 

doedoekan dan perhoeboengan 
antara Keng Po dan: Hong Po jg. 
selaloe membikin polemiek. Ke- 

| moedian saksi menerangkan bah- 
| wa penganiajaan pada dirinja itoe 
| titah dari perkoempoelan Hoo 
Hap. 
2 sebab masih ada Ha sak- 

jang mesti didengar iketera- 

peperiksaan dioendoer sampai 

nanti pada tanggal 7 Mei jang 
akan datang. (Aneta), - 

  

Sekolah tabib tinggi, 
Telah loeloes “dari oedjian 

arts bagian pertama nn. J.A.E. 
'Beyerinck dan t.t. The Tjoe 
Pie dan Oci Eng Tie. 
Telah loeloes dari oedjian arts     

L sata2 j jang menioendjoekkan an- bagian kedoea t. R. Soetjipto. 

  

EF Akh area Babi | 

Lema Deli di Medan, kita teri- 

  

| “jang terbawa kedalam keadaan 

kaart seloeroeh EEropah dan Bri 

leh kabar itoe. Agaknja toean 

sekarang mengharapkan akan 

| mendengar kabar kepastian 

| mengira-ngirakannja. 

saja beritakan ini. Malahan se- 

| bar jang soenggoeh-soenggoeh 

“minta kepada toean, akan memi 

| doedoek negeri jang tjantik ini 

| moengkin soenggoeh-soenggoeh 

wah pimpinan Mr. R. M. Noto- "terdjadi kelak. Berlakoe demiki 

niaja dengan golok pada dirinja | 

tocan Injo Beng Goat sehingga 

“oleh seorang nama Tjoa A Kauw 
dengan perdjandjian akan diberi 

oepah f 2.50 djika tidak tertang- 
kap dan djika tertangkap f 30.—. . 

Haa dalam perkara ini, maka 

    

malam djam 9. 

  

4 NTAH dengan penghara- 

di pan apa, toean-toean pende 

agaknja adalah diantara toean 

kekoeatiran jang disebabkan o- 

jang sesoeai dengan keadaan jg. 

roepanja soedah banjak orang 

Sjoekoerlah tidak ada kabar 
jang seroepa itoe jang hendak 

baliknja, saja minta perantara 

an Nirom, ialah akan mejakin- 
kan kepada toean sekalian, bah 

wa tidak ada satee djoega ka- 

menggemparkan, jang akan di- 

kabarkan, dan lagi, akan me- 

“kirkan, tidakkah koeatiran jang 

soedah timboel itoe, sangat ber- 

lebih-lebihan ? 

Apakah gerangan sebabnja 

maka ada kekoeatiran itoe ? 
“Kita ini boekannja hanja pen 

sadja, tetapi poen djoega pen- 
doedoek doenia jang tersang- 

koet djoega pada kegentingan 

jang terdjadi sekarang itoe. Ki 

ta bajang-bajangkan dalam pi- 

kiran kita, teroetama bahaja 

apa jang moengkin menimpa 

tanah toempah darah kita, dan 

laloe kita kenangkan, apa aki 

batnja sekaliannja itoe pada 

masjarakat kita sendiri, dan 

djoega segala hal ihwal jang 

an itoe benar : begitoelah se- 

mestinja : 5 inilah tanda sepera- 
saan : ini adalah mengingat apa 

jang akan datang dan sifat ber 

djaga-djaga. 

ka perkara itoe hanja dilihat dari 

satoe pihak sadja, pihak jg. gelap 
sadja, ja'ni dengan meloepakan 

Dimoeka Microfoon. 

| gai pentingnja perbedaan letak 

Tapi tidaklah poela benar, dji- :   

wa  Nederland — bagaimana- 

poen terdjepit keadaannja — 

hidoep dalam damai dengan te- 

tangganja dan bahwa Neder- 

land ada mempoenjai laskar,— 

soedah siap arah kesegala djoe- 
roesan — jang soedah mendja- 

di laskar jang sangat berarti. 

Patoetkah atau. bolehkan dibe- 

narkan, djika sekaliannja itoe 

dipandang tidak berharga ? 

Dan lagi, kalau kita memikir- 

kan akibatnja bagi Hindia apa- 

bila Nederland ditimpa bahaja, 

benarkah djika tidak kita har- 

kedoea negeri - itoe, dan seka- 

rang soedah merasa diri telah 

terantjam dan karena itoe laloe 

mentjoerigai orang, jaitoe orang 

jang berharap tidak lebih dan 

tidak koerang lain dari hidoep 

tenteram dilingkoengan kita ? 

Dalam perkataan ,,moesoeh da- 
lam negeri” ada termeteri soe- 

atoe saran jang” koeat, saran 

jang segara membawa pikiran 

keloear batas jang patoet. Tam- 

bahan poela dari mana asalnja 

pertimbangan, jang njata ter- 
bajang itoe, bahwa Pemerintah 

doedoek berpangkoe tangan ? 
Pikirkanlah, para pendengar, . 

bahwa Pemerintah mentjampoe 

ri segala hal ihwal akan menolak 

keroegian jang akan didatang- 

kan kekoesoetan, mendjaga per 

sediaan makanan, mengawasi 

barang keloear masoek dan pe- 

lajaran, mengatoer harga ba- 
rang, dan lebih-lebih lagi — 

djanganlah ini diloepakan soe- 

dah banjak berkoerban akan 

memperkoeat laskar. 

Boekanlah moestahil, Peme- 

rintah jang demikian itoe, akan 

tinggal diam sadja, dengan ti- 

dak ada timbangan dan tidak 
akan mengadakan sesoeatoe 
tindakan, terhadap keamanan 

dalam negeri? Djika hanja se 

bagian dari kegiatannja dalam 

perkara ini jang ternjata keloe- 

ar, sekali-kali hal itoe tidaklah 

boleh menimboelkan persangka 

an, bahwa - Pemerintah hanja 

emperhatikan sadja, tetapi ti 

“djala poempoenan ikan sekalian 

  

di — apabila hal ini soedah toe 
an terima —, menoeroet pikiran 

toean djika memang ichtiar i- 
toe soedah diadakan sepadan de 

ngan kata hati jang soedah ke- 

dengaran itoe — soedah tentoe 
mesti kentara keloear dan bah 

wa 'ichtiar itoe beloem lagi dia 
dakan, sebab boekankah tidak 

ada jang kelihatan. Djika de- 

mikian, maka diharapkan moe- 

dah-mbedahan akan timboellah 
pertanjaan dalam pikiran toe- 

an benarkah djika ichtiar jang 
keras jang  dipoedjikan i- 

toe, soedah semestinja ataupoen 

soedah sepatoetnja diadakan se 
karang, sebab boekankah pada : 

Pemerintah itoe tjoekoep alat 
akan mempertimbangkan sesoe 
atoenja, djaoeh lebih tjoekoep 

dari pada siapapoen djoega. 

  

  

Boeat Pemerintah dan jang 

terperintah diwaktoe sekarang 

tidak boleh tidak perloe sekali 

akan menahan perasaan hati 

dan mendasarkan tiap-tiap per 

timbangan pada kedjadian jang 
sesoenggoehnja, dengan pikiran 

jang tenang. Pemerintah sela- 
loe awas akan kedjadian jg. a- 

da pada dewasa ini dan akan 
apa2 rasanja jg. moengkin ter- 

djadi dimasa jang akan datang. 

Saja pastikan ini kepada toean 

dari tempat jang djadi poesat 

kedjadian, 

Kewadjiban soepaja selaloe 

siap dalam hal ini soedah dipi 
koelkan kepada Pemerintah: ti- 

dak dapat dipikoel oleh orang 
lain: bahkan akan meroegikan 
djika didaja-oepajakan jang de 

mikian itoe. Tetapi sebaliknja 

sepatoetnjalah Pemerintah di- 
toendjang dengan sekoeat-koe-. 

atnja dengan kepertjajaan, de- 
ngan perhatian jang sepenoeh 

nja tetapi dengan sabar dan de 

ngan bantoean dari sekalian o- 

rang jang mementingkan keper 
loean oemoem. Kekoeatiran jg 

up 3 

3 
3 
NN 

4 
3 

4 
4   

  

karang, sekali-kalr tidak pada 

tempatnja, sekalipoen hal itoe 

Gapat dima'loemi. Saja merasa 

soedah berdjasa kepada toean 

dan kepada masjarakat kita, dji 

ka perkataan saja jang kemoe- 

dian ini saja tegaskan. Dan ini 
lah djoega sebabnja maka saja 

  

     

  

     
  

DJAWA BARAT. 

BOGOR. - 
Adiministrateur sanatorium 

Tjisaroea ke Betawi. 
Perkawinan Har- 

joto-Lies Marija- 
tin. 5 5 Bg 

Pembantoe mengabarkan: 

Hari kemarin (Selasa) toean 
R.M. Harjoto, jang mendjabat 

pekerdjaan administrateur dari 

sanatorium Tjisaroea, soedah 

bertolak ke Betawi. Menoeroet 
pendengaran kita, ia akan ka- 

win disana, dengan poeteri R. 

A. Dipodipoetro, jaitoe nona 

Lies Marijatin, jang bekerdja 

djoega disanatorium tsb. 
Kita -oetjapkan selamat atas 

diri penganten tsb. 
x 

Red.: Perkawinan itoe 

kemarin soedah-dilangsoengkan 

diroemah. toean Dipodipoetro, 

G. Sentiong, pada hari sore de- 

ngan sederhana, dan disaksikan 

oleh beberapa orang dari kena- 

ra, Perdjamocan diaaesa moe- 

lai djam 7—9 malam, 
Kiranja penghidoepan baroe 

ini akan membawa kedoea pe- 

nganten itoe kedoeanja baha- 

gia serta hidoep roekoen. 

  

  
Empat kali bertoeroet-toeroet 

toelis S. pemb. kita, — pilihan 

loerah Tjoblong gagal2 sadja ! 

Hari Senin kemarin oentoek ke- 

lima kalinja baroelah pilihan 

itoe sah. Kandidatnja ada 19 o- 

rang. Jang mendapat soeara ter 

banjak ialah t. R. Achmad, wa- 

kil loerah (361 soeara). 

N.S.B. diserang! 

Malam Selasa kemarin Ind. Alg 

Democratische Groep telah me- 

ngadakan rapat terboeka dige- 

doeng K.S.B. Perhatian besar. 

Pidato dilakoekan oleh t. 

Smits. 'N.S.B. diserangnja ha- 

bis2an. Beberapa kali polisi mem 

berikan peringatan. 

Laloe rapat mengadakan mosi 

ig. maksoednja iflah: N.S.B. ha- 

roes diboebarkan! — penerbitan 

s.k. Het Licht haroes dilarang — 

N.S.B.ers jg. bekerdja pada ba- 

dan2 pemerintah haroes segera 

dipetjat dari pekerdjaannja. 

Jang tidak setoedjoe kepada 

| mosi diminta soepaja berdiri, ada 

Lk. 15 orang jang berdiri. Dus 

mosi itoe diterima. 

TANGGERANG. 

Minta perhatian. 

Sering terdjadi pentjoerian   didaerah Tanggerang jang sam 

bahwa Nederland soedah tetap | dak berboeat apa-apa. Sebagi Ne Si 

pendiriannja tidak akan mentjam | an besar dari apa jang dikerdja an -3 an keterangan ini Ke- 

poeri perdjoeangan orang, bah ! kan atau disiapkan-itoe, soe- paaa toean. 

yu peranuonnean ara , Pi anda Ta j 

BANDOENG pai sekarang  pentjoeriZnj i 

Pa nesia : beloem djoega' dapat tertang- 

NNETAL RAN mens Mag SReeNEsn ena R. Achmad terpilih kap. Demikian djoega pada ma 

lam Kemis 12 April dikam- 

poeng Tjibogo diroemah Ati- 

pah terdjadi poela pentjoerian. 

Pentjoeri itoe dapat menggon- 

dol barang berharga f 50, 20. 

Moedah2an jang berwadjib 

memperhatikannja oentoek 

mendjaga pendoedoeknja. 
C
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TASIKMALAJA 

Pa
te
n 

g
p
 

GA a
pk

 

Mauloed Nabi Moehammad 

s.a.w. 

Mauloed Nabi Moehammad s. 

a.w. di Tasikmalaja - diperingati 

pada hari Saptoe malam jang ba- 

roe laloe. . Selainnja diadakan 

chotbah2 di mesdjid, maka moe- .. 

rid2 dari beberapa 

igama dan anggauta2 dari pers 
kocmpoelan2 Islam jang ada Hg 

Tasikmalaja mengadakan lam- 
pion-optocht mengelilingi kota 

      

   

  

   

        

       
       

      
        

  

     

   
   

besar sekali teroetama di aloon2 
dimana berkoempoel  beriboe- 

riboe orang. Asah 

   

   

   

  

Pemboekain officieel 1 Mei 5 
TOKO PANAY, 

Pasar Senen 121-123. “Bat 
Moelai sekarang boleh Iiha 

  

   
    
    

  

        
  

   

'moelai meradjalela itoe, me- Ta 

ngingat kedjadian2 jang Ada se AE 
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sekolahan... 

terseboet. Perhatian dari publiek 3



       

  

  

    
   

PAKAIAN DJADI AWET DAN 
KERDJA TIDA SOESAH. 

  

| Dari 

— toetji 

itoe pakailah Persit boeat ' 

pakean, obat tjoetji jang 
bakerdja sendiri, boleh di pertjaja 

dan aman di pakainja. Dengan 

begitoe njonja 

bisa menjim- 

pan banjak 

ocang atas. 

  

njonja poenja 5 

    

  

Pemboekaiin officieel 1 Mei '40. 
TOKO PANAY. 

Pasar Senen 121-123. 
“Moelai sekarang boleh lihat 

Bat.-C. 

  

— KABAR TONTONAN 
Alhambra: ,,King 

China. Town'', 
e 

RET ato Kei 1 Nagidel   
  

    

   

      

soeh. dengan moedah, 

maksoed Pemerintah 

    genai pegawai 

oet, jang diperoen- 

   
| karena | 

djoega,  oen- 
   

    

   

  

  

  Meera 

    

  

   

  

      

  

    

    

  

PA 2 betah bolak 
Ja. Hat et aing 

. Sean sea menim- F 
- | tambah lagi beberapa millioen | 

sekalipoen Hindia boe | 

    

ae, buruk 
akan dapat memenoe- | 

ai aa jang en 

d berinjur ke Hin- 

dan .Inpiilmboelkan masa ri 

Ea benjadian, 1 bahwa 3 boeah ka 
| pal Nederland akan memberi la 

2 |gi kepada kita zaman sedjarah 
- | jang baroe. 

Pembitjara mengoeraikan, 
bahwa dan kenapa dia dalam 
pembitjaraan tentang oesoel ini 
melaloei Pemerintah Hindia, a- 
kan lebih menoedjoekan perka- 

3 'taannja kepada Pemerintah, 
| parlement dan: rakjat di Neder- 

Iand. £ 
.  Djika kita ingin melihat kebe 
naran perkataan Seri Baginda, 
“bahwa kita ingin memegang ke 

“| merdekaan kita dengan kekoea 
tan sendiri, maka kita haroes 
memoelai memperkoeat pembe- 

el laan negeri. Dan pembitjara o- | 
| leh karena 'itoe dari sekarang 
| menerangkan, bahwa fractienja 

“| terhadap rentjana oendang2 ini | 
berdiri sama sekali dan sepe- 
: ncehnja. dibelakang. Kn 

. tah. 

Miang “Esiner Bela per- 
: 5 -nah dahoeloe Pemerintah mema 
Tenan rentjana angkatan la- 

- | oet jang begitoe loeas. Tetapi 
ja pernah poela. antjaman pa- 

di- | da negeri jang begitoe besar se 
| bagai sekarang. Sekarang ki- 

| ta-menghadapi dan menoedjoe 
' Kakan mendjalankan soeatoe ke- 

poetoesan jang loeas sangat. I- 
, (ni memboektikan, bahwa Peme 

rintah ini berani mendjalankan 
- | socatoe pekerdjaan, jang oleh 

| pemerintah jang dahoeloe-da-i 
hoeloe tidak “berani didjalan- 
kan. 'Boeat . itoe Pemerintah | 

lan- | ini mesti dihormati rakjat Ne 
H Sa | Dan #pemkitjara Ie 

ka diri sebagai djoeroe bahasa 
“dalam soal ini. 

—. Pada sementara. itoe pembitja 

ra memperhatikan, bahwa pada 

: ongkos2 jang kira2 besarnja | 
283,2 -millioen roepiah akan 

   | roepiah. Sek 

   
   

       

   
   

    

     

    

' perhatian jang landjoet 
la La Ha 

          n - RE Kei 2 oesah toeroet mem | e. 
ja naa propa- b 

n, bal et bana djika 3 | 
Nah Pen eng: EN , 

Tiga ini ti- | 

mikirkan soeasana internasio- 

| wa rakjat perhatiannja tidak be 

| rentjana angkatan laoet ini. 

| bagi kepentingan Nederland. 
Pembitjara tidak maoe mem- 

bitjarakan soal ini jang menge 
| nai militer tehnisnja. Tetapi 
dia ingin menoendjoekkan, bah 
wa Pemerentah tidak mengoe- 

roes semoea bagian dengan sa- 
ma. Poelau Djawa lebih diper- 

lain. 

militie Boemipoetera dan pem- 
bitjara menentang pendirian 
Pemerintah demikian itoe de- 

ngan keras. Berdasarkan ini ga 
dja, maka fikiran oentoek me- 

metjah soal perlengkapan pega 
wai soedah tidak menarik hati. 

Pembitjara menetapkan, bah- 

djoei boeah fikiran Kepala ang- 
katan laoet, jang tempo hari di 

keloearkan dalam soerat berka- 

la Marine. 

Pendapatan skenbikbirik ialah 
bahwa dinegeri panas sebagai 
Hindia pegawdi Boemipoetera 
ada lebih tjakap dari pada pega 

.wai Eropah boeat bekerdja pa 

da angkatan laoet. TN : 
Tentang apa jang mengenai 

ongkos2, pembitjara berpenda- 
patan, bahwa djoega exploitatie 
nja mesti dibelandjai Neder- 

land. : 

- Achirnja pembitjara menoen- 

djoekkan pada perhoeboengan 
jang menoeroet pendapatannja 
tidak dapat ditjeraikan antara 
pembelaan negeri dan politiek. 
Politik djadjahan Nederland ada 

lah tidak tetap. Sedjak djandji 
boelan November 1918 tiadalah 
ada diperboeat apa-apa terha- 
dap -pembentoekan negeri di 
Hindia. Sebagai seorang poetera 
rakjat jang ada dibawah perin- 
tah  Nederland, pembitjara 

mengharap, moga-moga Toehan 

Jang Maha Esa soedi mengoer- 

niai, bahwa kelak tjita2 bang- 
sanja dapat tertjapai. 

Kemoedian itoe diadakan pau 
ze. : 

Sesoedah sidang diboeka kem 
bali orang2 jang menaroeh per 

hatian, djoega di publieke tribu- 
ne, bertambah banjak. Antara 

| mereka jang hadir termasoek 
'djoega toean Delprat dan Cre- 
.na de Jongh. 

  

'TJOEKA BOEAT KARET. 
  

  

— 96 Molenvliet West 94- 
0. Melf. 344 Bat.   

jat Indonesia, walaupoen ia me 

nal jang hangat ini. Oleh kare | 
| na itoe masoek diakallah, bah- 

sar dan tidak mempedoelikan | 

| Jang sangat njata dalam soal 
| ini jaitoe: keselamatan Hindia 

|pak dengan njata-njata, 
sedjak beberapa hari Hamar dan 

hatikan dari pada bagian2 jang 

Pemerintah menolak adanja 

.zen dipoekoel moendoer. 

pandjang pantai soengai Rijn ter- 
“djadi pertempoeran tembak-me- 

wa Pemerintah tidak menjetoe- 

    Ratavia-Centrum     

   
TINTA Aetarsamatuuan Uu 

  

(samboengan dari pag. 1). 

Hamar ditangan Djerman 
Stockholm, Selasa (Reu- 

ter). — Sedangnja keadaan di 
Noorwegen bagian Selatan masih 
tidak demikian terang, kini nam- 

bahwa 

Elverum djatoeh ketangan Djer- 
man. 

Makloemat malam 
Paris, Selasa (Reuter). — 

' Makloemat malam menjatakan, 

bahwa dari kedoea pehaknja an- 
tara Moezel dan Blies telah dila- 

koekan pertempoeran artillerie 
jang agak hebat. Patroeli moe- 
soeh jang disebelah Barat Voge- 

Dise- 

nembak. 

Tidak menerdjang batas 
Stockholm, Selasa (Ha- 

vas). — Departement  oeroesan 

locar negeri membantahnja ka- 

| bar2, bahwa 600 orang soldadoe 

Dierman telah menerdjang batas. | 
Tentang ini lebih landjoet dika- 
barkan, bahwa penoempang2 ka- 

pal jang di pelaboehan Narvik 
adalah terdiri atas berbagai 
bangsa. e 

NEDERLAND. 
Penggerebekan N.S.B. 

Den Haag, Selasa (ANP) 

Kepada premier De Geer, d' 
Ansembourg mengadjoekan per- 

tanjaan bersoerat apakah pre- 
mier itoe pada hari belakangan 
mengetahoeinja, bahwa atas pe- 
rentah procureur-generaal di Lim 
burg, Brabant Oetara dan Den 

Bosch telah dilakoekan peng- 
gerebekan terhadap 150 anggau 
ta N.S.B: Pada 18 April dida- 
pati kl. 20 marsose jang menge 
poeng  roemah orang-orang 
itoe, dengan disaksikan oleh 

banjak orang telah dilakoekan 
penggeledahan apakah ada sen 
djata, tetapi kemoedian ber- 
hasil nihil. 

Apakah minister itoe tidak 

memperhatikan, bahwa tinda- 
kan terhadap N.S.B. ini berten- 
tangan dengan apa jang ditin- 
dakkan pada boelan September 

dan kemoedian sebagaimana di 
njatakan dalam beleid oemoem 
dari pemerintah. Poen djoega 
minister bagian defensi apakah 

mengetahoei tentang pedato 
djendral-major Diemont jang 

telah berpensioen jang dioe- 

tjapkan di Alkmaar sebagai 
berikoet:. organisasi bangsa 

asing jang makin koeat dan 
berada didalam batas negeri 
sangat membahajakan. Mereka 

itoe Boa pal bantoean On 
Ka 

   
   
   

  

Amal, ke 2. Al Hadj Ila Baitilehil 

Haram. 
x 

Cinema Orion: 
of the Sea”. 

  

   

,,Rulers 

t   
  

PASAR BETAWI 

Tepoeng terigoe: Tjap Kodok 
Iy2.30, tjap - Boeroeng Kaleng, 

Koeda merah dan Harrison f 2.15 

lain-lain merk dari f 2.10 sampai 
f 2.— per bantal. 

Goela: Sup. Hooid - Suiker 
f 11.20 per karoeng dari 102 kg. 

terima di dalam goedang pen- 

djoeal. 
Minjak kelapa: Harga roepa- 

roepa merk f 1.60 per blik dari 

1434 kg. 

Copra: Barang sedia kwaliteit 

Bantam 9576 kering, f 4.75 sam- 

pai f 5.— per 100 kg. terima di 
fabriek. 

Katjang tanah. Keloearan Che- 

ribon dan Bogor f 12.— p. 100 
kg. » - 

Kentang: Keloearan Bandoeng 

f 6.25 sampai f 7.25 per 100 kg. 
'— Emping melindjo: Keloearan 

Laboean No. 1 f 31—, No. 2 
f 26.—, Tjilegon No. 1 f 30. — 

dan No. 2 f 24.— per 100 ke. 
Bawang merah: Cheribon Twa 

liap f 9—, Tiongtoa f 8.50 dan 
Tiongliap f 7.50 per 100 kg. 

Katjang kedele: Kwaliteit Pa- 
sceroean/Probolinggo April fran- 

ce Pr. Pasoeroean/Probolinggo 

f 4.94, Djember April franco wa- 
gon Djember f 4.77, Pasoe- 
roean/Probolinggo franco Veem 

April f 5.10 pendjoeal dan kwa- 

liteit Amboeloe fob Probolinggo 

j 5.4214 pendjoeal per 100 kg. 

Tapioca meel: Kwaliteit A 
roepa-roepa merk franco wagon 

Tg. Priok/Cheribon f 5.60 dan 

kwaliteit AA f 5.90 pendjoeal per 
100 berikoet peti. 

. Karet: Std. Sheet lev. April 
j 0.32 dan Crepe f 0.304 pem- 
beli per J5 kg. 

Citronelta: Pasar ini pagi ada 
djadi “contract A- lev. sedia 

f 0.921, per kg. sedang lev. 
April/Juni f 0.90 pembeli, f 0.921 
  

bangsa Nederland jang tidak 

berharga oentoek mendapat na- 
ma, dan hanja pantas diberi 

tembakan sadja.” Apakah di 

ketahoei adanja organisasi ini, 
dan djika ja mengapa tidak 

diambil tindakan, atau apakah 

terang jang bangsa Nederland 
membantoe organisasi ini dan 
mengapa tidak dilakoekan pe- 

noentoetan terhadap mereka. 

Apakah Diemont memberi ta- 

hoekan kepada ambtenaar Jus- 
titie dan polisi, djika tidak 

minister Justitie bersedia oen- 

toek. melakoekan toentoetan 
terhadapnja dengan berdasar- 

kan art. 135,136 dan 189 W.V.S. 

dan djika 'ia soenggoeh2 tak 

dapat ditoentoet ialah berda- 

sarkan .art. 142 W.V.S.   
  

Nu 
Prigen anis Aecus 

ed” 

  

pendjoeal dan Ilev. Juli/Dec. 
f 09215 pembeli, f 0.95 pen- 
djoeal. 

Koffie: E.k. Telok 1596 triage 
levering April/Juni f 9.25 pembe- 
li, f 9.40 pendjoeal per 100 kg. 

Lada hitam: Lev. April/Mei 

f 8.35 pembeli, f 8.50 pendjoeal 

lev. Juni/Aug. f 8.25 pembeli, 

j 8.40 pendjoecal dan lev. Aug./ 

Oct. f 8.30 pembeli, f 8.50 pen- 
cjoeal. 
  

DOKTER 

Mhd. JOESOEF 
Kramat no. 102 

Telef. WI. 4175 

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

en ZenuWwZ. 
Djam 'bitjara 7 — 9 pagi 

5 — 6 sore     

  

  

  

Bagermana menjerm- 
boehken eczcemi. 

Penjakit ini moelai dengen noda? 

merah, kemoedian lachirlah lepoeh, 

jang memisahkan aer dan petjah, 

sehingga terdiadilah keropeng. Sisa- 

kit sebab gatal sanget soeka garoek 

koelit hingsa petjah, hal itoe meng- 

lja penjakit itoe. Djika 

  

Iken sat 

aan tida tjoekoep penjakit 

isa bertaon. Orang patoet 

djaga katjernaan baek dan djangan 

mincem minoeman keras ataoe ma- 

kan makanan pedas. Orang haroes 

bersih betoel dan boeat itoe kita 

memoedjikenmemake Saboen Purol, 

  

jaitoe saboen jang tida berisi alcali, 

serta memboeangkan toelar: 

Sebeloem mandi toean toetoepi 

tempat berpenjakit dengen salapis 

Purol. Dan sehabis mandi toean 

bedakinja baek? dengen Bedak Purol 

jang enak menjegarken dan menge- 

ringken. Djoega pada malam hari 

waktoe maoe pergi tidoer toean 

mengenaken sedikit Purol dan ke- 

moedian Bedak Purol. 

Semoea tiga matjem obat jang ter- 

seboet berisi zat? penawar, jang 

membinasaken penjakit itoe. pada 

bibitnja, dan lekas mengilangkennja 

oleh kerdjanja: jani menjoetjiken, 

memboenoeh koeman? penjakit dan 

menjemboehken. 

  

     

  

     

    
   

    

BEDAK 
PUROL 

  

  
Sabuen Purol 1 0.90 sedoos boeat 
Bedak Purol (0.90 dan! 150 sekoepi 

Purol 10:40 dan 1 0.75 sedoos Onak-Gmak 

MV PABRIK OBAT- OBAT 
AA PANINMAROT PET MUI LAND   

  

      

KENALAI 
PASAR SENEN 121-123 

YOIKO ..I 

    

Mendjadi 

SAHABAT. PUBLIEK 
Pemboekaan officieel 1 MEI 1940. 

BARO lk 
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aawor VWepPas Aprhi Senen 23 

H9 Por ria kes NCE Ta 
          

ducti tie jang d 
oleh pendoedoek ' SEN EN soedah di Bean da- 

tengnja teroetama kaoem bangsa 
1 Film/Pertamias iMesir poenja Kant je Menjanji, 

2 jang: Isogaranja | sselalbe te 3 Rem Pl |plaat- 

gaata Kr 

        

  

: 1s b 

Tidat 
    

  

        

        
    

    

     

  

dara dari HW Tjina) 

        
  
   

    

  

    

  

    

    

  

    
  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  
  

» | Soeara, Ne Ta ata “ing S3 ken) #5, : Dengan 
s5 etol SO KA & ge 'dan terliat poe a PENANN en nba Uko : iroff 
$ y Wong -J. Carrol Naish-Akim Tamiro 
L, NASID ELAMAL dll. 
i (SON OF HOPE)- 

Be ANN Ds sebagi? film 'jang kedoea: Sengadja kita 8 

P pilih satoe film Bitjara Mesir jang special goena 
: an Haa kesenangan. 

23 AL HADJ ILA BEITILAHIL HERAM" c | M E Ri A O RB Io N 

bs GLODOK BATAVIA 

| Moelain tanggal 24-27 April 1940 

, Menambahkan ketjintaan Dag Pn sBRULERS OF THE SEA" 

srenta Ikebroentocngan Koemah - tangga. (Meniwaskan Kekoeatan Laoet Eesar) 
BEGITOELAH KASIATNJA dengen 

. . Douglas Fairbanks Jr. — Margaret Lockwood 
Djamoe Patmosarie Win Fytfe 

OUEEN THEATER rantsoran 

Tjap 2 Njonja, — Fabrikaat Soerabaja UEEN THEATER PANTJORAN 

Harga per fles f 2,— & f 1,— Ini malem Pengabisan 

Bisa dapet pada: DUBBEL PROGRAMMA JANG ACTIE 

Ka 1. Pennies From Heaven “3 N 

P3 dengen Aa AN 2 
“5 DJAMOE Ipa KN 3 2 M:O13 «. BING CROSBY San 5 otan 8 

A-C - Pasar- Senen 110 MALANG LI SEMARANG Kranggan West 128 2 
BANDOENG  Kosambia-1824 — -MODIOKERTO -Kediristraat 7”. ..SOERABAIA — Kleine Kebalen 18 Ka 2. Ridders of the Black Hills 

TO ane GT Na ma NA bag dengen Indonesi t j - NN TA ae 1 almenlaan Zuid Oo a ertama jani 
F Sa an Del Sa Meleleh BEAN Bob Liviogston — Ray Corrigan — Max Terhune itoe film Indonesi an jang 

(THE THREE MESGUITEERS) teroetamaken permainannja 

« jang disoeka dan dige- 
Kg ir . an Moelai 25 April 1940 dan malem Brikoetnja »BINTANG“ jang d 1 8 

ia FILM HINDOESTAN LOEAR BIASA marken oleh sekalian penonton | 

Ganote Punjab - Mail” 
/ 7”) e 8 

pal tanoen | Dengen Satoe Pilm jang tentae 
ulpen jang pa- MISS NADIA . . , 

# ling bagoes nanti djadi boeah tae- 
2 8 » . e 

5 nja sekalian penan- 
ss le. Keloearnja tinta OENTOEK — 10 — TAHOEN toe | e p , 

: e 9 

5 TA AIN 2 EN 5 Pe rgp an G Roepa roepa PERHIASAN lapis Mas toeg 22 krt. (Mas ton di Jndonesta sebagi 
RA 2 rata. Oekon), lebih lain dari jang lain dengan Uitvinding baroe, baik 

2e. Dipakainja enak hal pembikinannja maoe poen oekirannja tjoekoep aloes. , Ber- 2 

- 2 matjam matjam model paling baroe, walaupoen harganja Sa- . . 66 

dan memoeaskan 8 nget mengimbangin zaman. Dengan mendapat Garantie oen- sti | m n 1 a R Oo E K I A H 
seng keinginannja. : toek 10 Tahoen (dengen soerat). 

: Be sS t in 3e. Graveer nama di GELANG TANGAN boeat orang toea per paar f 8.50 & f 9.— 

p, vulpen  dengen | Ig IGELANG TANGAN boat anak anak per paar f 7.— & f 7.50 “Lagi sedikit hari di 
2 the World gratis 5 dari itoe GELANG KRONTJONG per stel (3 matjem oekiran 6 bidji) Ke ea 

3 si Tee angan GELANG ENKEL (pantes pasangan dengan gelang Sab Cc 1 N E M A Bp A L A C E 5 : £ pante - 
& neng : A tjong p. st. f 5— 

3 ji te. Bisa dapat inkt I GELANG RANTEI biasa f 6.— Jg. dioekir berkembang f 6.50 5 en 
1 3 1 fls. cadeau. Kg Dijaga bLetvel tanggal matnnja ! 
: wa Tn 5e. Harganja moerah N RANTEI KALOENG biasa per stuk f 2.50 sedang f 3.— Ha 

&Sokkri 2 Ea sekali. RANTEI KALOENG model bidji Ketimoen of Soga” f 2.50 Jml 
ta Bl 'esenan-pesennan oear Batavia bisa ITEM &f 3— p.st. KEremas 
Iowekirira.rembours. Waktoe pesen minta AAN HAARSPELD (Toesoek konde) roepa roepa model p. st. f 4.— Prinsen-Park 

» keterangan, bagaimana toelisannja PN EAST Ph Nangg konde model Tjentongan  D. st. f5. Prins - Th eater BATAVIA 
: sampai f 7.00. LEONTINE (mainan kaloeng) roepa roepa model p. st. f 2.50 Na Au haloes, sedeng atawa kasar. Dan jang pakei permata p. st. f 4— Pe “2 
| Ka  Gati (bal warna-warna gagangnja. Gagang warna-war- PENITI KEBAJA matjem2 model baroe per stel f 4.— & f 4.50 Ini malem, 24 April Pengabisan 
F so na: f 2,50—f 3,00 i BROCHE (Peniti dada) roepa roepa model p. st. f 3— & f 4.— 
F kord . TOKO O RIO N f 3,50 — £ 4,00 sam- RANTEI HORLOGE per stuk f 4.— & f 6.— Model Coliath f8.— 

“Rr amat 14 Batavia.c, Pai £ 12.— Tjintjin Kawin p.st. f 2.50 Tjintjin Stempel p.st. f 3.50. 

Nana Sea na ukk 1981 Ml, 2 Harga2 terseboet diatas bloem terhitoeng onkost kirimnja. 
ang anna E IKirim wang dimoeka, VRIJ onkost kirim (franco). 
Nana Bisa kirim Rembours diantero tempat. 
2 aa Pryscourant bergambar akan dikirim pada jang minta. 6 2 

H5 ? Memoedjikan dengan hormat, | f 2 Ai L, j3 1 1 e 
. Goudsmedery ,, C HA S AN A” Malang (Java). Na 2 

@ Into) 

: Masoekkanlah doenia da- 
8 lam Toean poenja roemah. 

LE Djika Toean kasi kita se- 
| B dikit kabar. atawa tele- 
| AN TE foon maka dengan segala 

Lg soeka hati kita datang di 
pe roemah 'Toean boeat kasi 

demonstratie dari radio2 

5 ae 1 toestel jang paling baroe, 2 1 

da dengan tidak berkewadji- ama Carmen 1 

ki ' Bisogi Pirnanak. YikoedikGatsl-Sakti-Tosicng ban bagi Toean boeat : ! 
“no L .—-Rheumatiek membeli. Noordwijk 21 

20 ena “DARAH K KOTOR. JANG Ne ah z1 : Mintalah kita poenja atoe- Tel. WI. 2770 
jang terkenal moestadja ocat me- La e Ha 

ringanken dan ng an penjakit-penjakit jang disebabken ran membajar jang gam Batavia-C. 

oleh darah koto ka ilis, tida perdoeli itoe penjakit masi Pare   baroe atawa soed 2 Ea 

hapal kai san sadja ilangken ratjoen- -ratjoen dan ma- 
tiken gg itgjapg berada didalem dara tapi ia djoega 
Hoetji j rsih dan sehat kombali. Ia perkoe- 
atken C5 d ! (ag esehatan sehingga bisa dipake oleh « 
segala orang. fi i 

Haraga 1 ai f 1.—, Kirim wang doeloe franco. Bisa dapet pada 
semoea roemah obat Tionghoa atawa pesen sendiri pada kita : 

  

      

»ACCUSEDs“ 
(PENGADOEAN PALSOE) 

DAN 

Lae PENNOLg LpI SAN TAK CO! Komang Di Speciale Matinee Radio service siang dan malam jang paling besar di tanah | OKUHASIKANTNOFI Ifhtavia di Toko Tiga No. 64. Djawa. 24 APRIL DJAM 4 SORE | 
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di | saja pada djam 10 pagi datang 
| menghadapkan diri kepada toe- 
Ian Resident Menado. 

4 - pembesar negeri jang tertinggi 

erti | da kita oentoek melakoekan per 

| Mongondou, pertjakapan mana 

1 | djam, dari djam 10 sampai ham 

h Hn ng angat ie dx 
laang Mann itoe, tidak 

“henna kaoem : 

oleh semocanja itoe! Soe- 

dan tjerita orang di Pare- 

Gi kapal dan teroetama di 
o demikian poela. . - 

1 tg. 10 April djam 8 pa. 5 
ah sampai di Menado. San 

1 pertaina jang dapat saja | 
an dalam iboe kota Mi- 

sa, itoe ialah isi oerat ka- 

ar mma karangan jang 

: »De P.S.LI. van Bo- 

a Kn S K Batan 

1 Tenan: dalam nomor 

e vraag aringt als wari- 
f naar voren of de P.SI.i ks 

d | tentang penjelidikan jang te- 

1 .| telah. dapat ditentoekan pada 
( pert ngahan boelan Maart ig. 

x . 3 Te Bulletin” itoe. 

5 seroepa itoe jang dengan sendi 

| rinja tidak sedikit menoesoek 

0 Atas kemoerahan hatinja toe 

| ngan Padoeka 'toean Resident 

o Iperajaan hari besar Islam ini” 

Bh bon aa ata   Dengan merasakan santapan | 

rasa hati saja, maka dengan ha 

Hr jang, tetap tenang dapatlah 

Dengan | 

sn mata dapatlah saja 
nj n, bahwa saja ada ber- 
"unspen diri dengan seorang 

' boedi pekertinja dan jang sa- 
Ga objectief dalam pendirian 

an Resident van Rijn, jang telah 
| memberikan kesempatan kepa- 

tahanan, penerangan dan kete- 

rangan tentang kesoetjian pen- 
“dirian dan langkah terdjangnja 
pergerakan  PSII seoemoemnja 
di seloeroeh Indonesia, dan pada 
choesoesnja sedaerah Bolaang- 

memakan waktoe k.l. selama 3|   
I.pir djam 1 siang, maka disini 

| poela kita merasa wadjib atas 

nama Poetjoek Pimpinan Party | 
melahirkan penghargaan dan te 
rima kasih kita. 

1 En pembitjaraan dengan toean 
00 Resident Menado. 
Hasil pembitjaraan saja de- 

- van Rijn, jang soedah memakan 

waktoe selama itoe, kesimpoe- 
lannja dapat saja Nyatakan se- 

bagai berikoet: 

.a. njata P.S.I. 1 Bolaang Mo- 
| ngondou ada bersih. : 

Ketika fihak kekoeasaan me- 

nangkap berita tentang bebera- 
pa matjam tjare propaganda, 

. jang anehnja berita seroepa i- 

| toe terdapat dari 
kring P.SII. dalam hampir 

bersamaan waktoenja, maka 

| segeralah 'dilakoekan penjelidi 

ikan dibawah pimpinan toean | 
H.P.B. di Kotamobagoe. Pe- 

.njelidikan telah dilakoekan de- 
| ngan loeas dan djelas. Dalam 
pembitjaraan saja dengan Pa- 

- doeka toean Resident Menado, 

telah menoendjoekkan. kemoe- | 
rahan hati pada saja dengan | 

mempersilahkan saja memba- | 

| tia sendiri konkloesi daripada 
: | rapport toean H.P.B. terseboet | 

lah dilakoekannja itoe. Kon- | 

'kloesi daripada rapport ini jg. 

de Jaloe,. menjatakan, bahwa: 

| bockti jang menoendjookikan ke |     

dangan jang akan dihidangkan 

| diamtaranja termasoek djoega 
toean Adampe 

-an Adampe Dolot dan Salmon- 

beberapa 

sekarang sifat perkara ada sa- 

— | karena didalamnja tidak terma- 
| soek oeroesan ,,politiek”. 

| koekan soempah palsoe.) 

LI. | Maha 'Adil dalam segala- ga- 

  

  

  

Perajaan Mauloed Nabi s.a.w. 
di 

rek G. Paseban. 

Soedah dicemoemkan, bahwa 

lakan diadakan dibermatjam2 | 
tempat dikota ini. Masing2 kam | 
poeng ada komitenja jang me- 
ngoesahakan demikian. 

Pada tanggal 16/17 boelan | 
: |ini malam Rebo telah dilang- 
| soengkan peringatan Mauloed 
Nabi Moehammad s.a.w. itoe 

| dengan koendjoengan jang pe-4 
| noeh. Moelai djam 8—10 ma- 

| lam dengan memperdengarkan 

pidato2 jang berfaedah. . 

di G. Senti ong. 
'Poen di G. Sentiong orang 

tidak maoe ketinggalan oentoek 
memperingati hari penting ini, 
bertempat dilanggar, dengan 
koendjoengan 1.k. 400 orang. 
Peringatan djatoeh pada hari 
Kemis malam Djoem'at j.l. dari 
djam 9—11 malam. Penoetoep | 
dengan batjaan alfatehah. 

di. G Lontar. 
Disini 

langsoengkan dilanggar dengan 
koendjoengan Lk. 300 orang, 
terdjadi pada hari Djoem'at ma 
lam Sabtoe dari djam 9—11 ma 
lam. Pidatonja semoeanja jang 
mengenai kehidoepan djoen- | 
djoengan Nabi kita besar. 

di Kp. Bali M a- 
traman. 

Hari Minggoe poen pada Ka 
toe sore disini orang berdoe- | 
joen-doejoen menoedjoe ketem- 
pat ini oentoek merajakan hari 

besar itoe, dengan membawa hi 

nantinja. Lebih koerang 1.000 | 
orang datang berkoendjoeng. 
Sehabis segala oepatjara se- 

lesai, maka dimoelai makan hi- 
dangan, dan djam 6 sore perte- 
moean jang soetji itoe boebar.. 
  

baperan orang-orang P. s. dat 

5 Dolot Voorzit- 
ter L.A., telah melakoekan per- 
boeatan dan tindakan, jang o- 
leh fihak Zelfbestuurders-Com- 
missie dipandangnja melanggar 
hoekoem 'adat dan oleh karena 
nja pada mereka itoe telah di 
djatoehkan hoekoeman. Dian- 
tara sepoeloeh 4 sebelas orang 
itoe jang teeken appel hanja sa 
dja doea orang, ja'ni toean- toe 

Mandagie, jang lain-lainnja te- 
lah menerima hoekoeman jang 

telah didjatoehkan. padanja. 
Padoeka Ten, Resident telah 

mendjandjikan ' penjelidikan 
timbangan se'adil2nja 

sean kala memorie van appel te 
lah diterimanja, dan pada fihak 
segala proces-stukken, djoega 
“kita diberikan kesempatan se- 
loeas2nja oentoek memeriksai 

daripada voor-onderzoek. 
- Dengan moefakatnja L.A. Bo 

laang  Mongondou, pembelaan 
.saja serahkan dalam tangan toe 
an Pantow, seorang procureur 
di Menado, Voorzitter ,,Komite 
Parlement. Indonesia” Menado, 
“adik dari njonja Mr. Soenarjo 
| diMakassar. ' 

Dengan semoeanja itoe, maka 

'ngat mendjadi sederhana oleh 

Toe- 

an A. Dolot ditoedoehnja ten- 

tang: ,aanzetten tot meineed” 
(menjoeroeh orang lain mela- 

Keterangan2 jang telah saja 
dapat dan saja himpoenkan, 
memberi pengharapan jang ba- 

ah2an semoea itoe, de- 
ongan Allah jang 

patlah menghindarkan 
toean-tocan dari bahla bentjana 

|  Pemboekaan offcieel 1 Mei '40 

si Pasar 

kampoeng En- | 

 poenan Pemoeda Islam Jacatra, 

“jakan Mauloed Nabi Moeham- 

ira mana wakil2 dari beberapa 

peringatan itoe di- | 

| memerloekan mengadakan oe- 

ngan mendapat koendjoengan 

“— 10,30 malam, dengan menjoe 

  

TOKO PANAY. 

Senen 121-123. 
Moelai sekarang boleh lihat 

Bat-C. 

  

"di Oude Tama- 
rinde laan. 

Disini pada hari Minggoe pa 
gi j.l. telah diadakan pertemoe- 

an peringatan djoega oleh per- 

himpoenan  Nahdlatoel Oela- 
ma ,,isteri, jang dikoendjoengi 

oleh Lk. 100 orang isteri. Per- 

temoean jang dimoelai djam 9 

| pagi itoe habis djam 1 siang, 

“dengan gembira. 

dr Perkara Pein, 
Pada hari Minggoe, tg 21 

“April, atas oesahanja perhim- 

diroemah sekolah Al Irsjad, Pe- 

todjo-plein dikota Betawi, telah 

vergadering,  oentoek mera- 

mad s.a.w., dikoendjoengi oleh 

koerang lebih 400 orang, anta- 

perkoempoelan. 

Pertemoean jang penting 

itoe dimoelai djam 9 pagi dan 

habis djam 12 siang. 

di G. Kenari. 
Oleh perkoempoelan ,,Kesai- 

joan Anak Minangkabau” pada 

hari Sabtoe malam Minggoe te- 

lah dilangsoengkan djoega peri 

ngatan soetji itoe dengan batja 

an2 jang bergoena jang bersang 
Btoetan dengan penghidoepan 

Nabi besar. Malem jang pe-. 

noeh semangat berkobar itoe di 

moelai djam 7—10 malam de- 

ngan selamat. 

di Tanah Abang. 
Pada malam Minggoe j.l. disi 

ni poen tak ketinggalan orang 

patjara jang seperloenja, de- 

orang moeslimin. sedjoemlah 1. 

k. 700 orang,dimoelai djam 9 

.goehkan hidangan djoega kepa- 

da para tamoe jang tidak loepa 

akan Nabi besarnja itoe, jang 

diorganiseer oleh Almadrasah 
Alhidjah Alehairiah Karet. 

Hari Minggoenja oleh per- 

diadakan combinatie openbare 

goede gereedschappen. 

(Barang siapa hendak menghasilkan 

pertama? berichtiar soepaja alat?nja semoeanja bagoes). 

Wie goed werk wil leveren, moet in de cerste plaats zorgen voor 

pekerdjaan baik, mesti 

  

dikoendjoengi oleh kaoem iboe 

bilangan Tanah Abang, Karet 

dll, dari pada 2 siang sampai 

djam 5 sor€. Koendjoengan Lk. 
300 orang. 

di Kwitang. 

Atas oesaha Perkamoe, maka 

dakan pertemoean, pada malam 

Minggoe j.l., dengan mendapat 

koendjoengan L.k. 50 orang, dan 

diboeka moelai djam 8,30 ma- 

lam, oentoek mendengarkan pi 

dato2 jang bermanfaat, dari ber 

matjam2 ahli bitjara. Habislah 

malam itoe dengan kegembira 

an masing2 pada djam 10,30 

malam. Tempat peringatan i- 

toe disoerau Kwitang. 

Dale Lontar. Pa: 
nah Abang. 

Tempat jang diambil ialah 

Pergoeroean Islam, sedjak ha- 

ri Minggoe sampai hari Senen, 

jang dikoendjoengi djoega oleh 

kaoem iboe dan poeteri, dan ada 

Parindra dan P.S.LI. 

DisT jabar Oei, 

kan ialah komite Islam, jang di 

tjampoeri djoega oleh fihak am 

tenar dan pegawai tanah. Boleh 

lah dikatakan, bahwa disitoe 

nampak persatoean berdasar 
Islam. 5 

Boleh ditoetoerkan disini, 

bahwa beberapa orang gadis da 

ri Djakarta didatangkan oen- 

toek ikoet bitjara. 

Di Tjempaka Poe- 

ti-h: 

Perajaan disini dilakoekan 

amat sederhana sekali dan ber 

tempat disoerau, dengan mem- 

perdengarkan beberapa moebal 

ligh, jang mengenai satoe dan 

lainnja tentang penghidoepan 

Nabi besar kita. 

Kalangan Tionghoa akari beroen- 

ding. 4 

Berhoeboeng de- 

ngan pidato pak 

Wongso.   koempoelan tsb. bagian isteri 

poen diadakan peringatan, jg. 

disini poen orang asjik menga | 

tahoei, pak Wongso beloem la- 
ma ini telah mengadakan rapat 
cemoem digedoeng bioskop Glo 
dok, jang mengenai matjam2 
soal, antaranja djoega menge- 

pemimpinan. Menoeroet desas 
desoes, baik dikalangan koesir, 
maocepoen dikalangan orang per 

gerakan, katanja pidato itoe 
berpengaroeh jang tidak baik 

goena mereka jang koerang se- 

dar tentang mas'alah2 pergera- 
kan. 

Berhoeboeng dengan ini ka- 
tanja kalangan perkoempoelan 

Tionghoa dikota ini akan me- 
ngadakan pertemoean jang ki- 

'itoe, setelah hari Minggoe ma- 

lam j.l. berkoempoel oentoek me 

nentoekan pendiriannja terha- 

dap pak Wongso itoe. Mereka 

berpendapatan, bahwa pidato 

pak Wongso itoe adalah keter- 

laloean, dan poela, kalau pak 

Wongso mengatakan dirinja a-   
jang angkat bitjara dari wakil : . 5 

| Tionghoa, itoe adalah tidak be 

  ' Sebagai soedah oemoem dike 

dalah pemimpin dikalangan 

nar. Mereka tidak mempoenjai 
Ditempat ini jang mengada- | anggapan demikian sama seka- 

li, 

Pertemocan jang akan diran 

tjangkan kemoedian itoe moeng 

kin djoega akan diadakan depan 
oemoem, dan diniatkan nanti 
dalam boelan Mei. 

Ketjoeali dari kalangan Tiong 
hoa jang  soedah mengadakan 

pertemoean - malam Senen j.l. 

itoe atas adjakan Sarekat Boe- 
roeh Tionghoa dikota ini, kata- 
nja (ini beloem pasti benar), di 
kalangan bangsa Indonesia poen 

akan diadakan penerangan di- 
kemoedian hari berhoeboeng de- 

ngan pidato p. Wongso. 

Sebagai telah dioemoemkan, 
pak Wongso dalam rapat oe- 
moemnja j.l. itoe antaranja me 

ngatakan, bahwa 90 prosen da- 
ri pemimpin2 itoe makan oe- 

ang ioeran dari anggauta2nja. 
  

Pemboekaan officieel 1 Mei '40. 

TOKO PANAY. 

Pasar Senen 121-123. Bat.-C. 

Moelai sekarang boleh lihat 
  

  

YA
I 

IVA
 

AS
 

VA
 

VA
N 
VA

N 
YA
I 

IV
AN
 

Toko ,,Oishi" - 
»Umeno" 
»Toyo" 
»Sanyo" 
»Z. Kaneko" 
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”       boeat selandjoetnja. 
nd 

Alamat ba 
Hasil boemi naek harga. 

SAN WAS WAS VAN REI YAN VAN WAS VASIVARY YAYI 

AGENT DI BATAVIA 

g G Harga barang mingkin naek! 
lan banjak doewit. 
pahan boeroeh dan gadjih pegawe naek! 

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

Pakelah obat speciaal 
jang bisa ban- 
tras segala pe- 
njakit mata : 

dan mata wa- 
ras tambah te- 
ges terang so- 

rotnja. 

Harga Optio A 

F 0.20 
Harga Optio B 

Speciaal boeat 

anak KF 0.15 

Importeurs 
Senen. 
Senen. 
Pasar Senen 
Kramat. 
Mr. Cornelis 
Kramat. 
Mr. Cornelis 

»OGAWA YOKO" 
SEMARANG 

Pekodjan 50.   

inai soal perboeroehan dan ke- 

ranja oentoek meremboek soal
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   arifoeddin, selakoe wa 

Gapi, oentoek madjoe T 
Ane Tantangan soal. 

1. 

“Indonesia berpariement. 

   

  

     
    

   

       
      
     
    

     

      
     

  

   

       
     
       

    

   

   

        

   
   

  

    

   

    

    

       

  

   

    

   

  

    

   

   

    

   

        

   
    

    

maja pembitjara. me- | 

        

     
, bar, maka tepoek tangan 

hebat sekali. Pembitjara dalam 
 pembitjaraannja . mengoelangi 

ian, bahwa dalam tahoen 

1938 digedoeng itoe ada dikeloe | 

arkan perkataan oentoek be- 

'kerdja goena rakjat, oentoek | 
— dikemoedian harinja mendiri- | 

kan gedoeng parlement Indone 
sia (hidoep, teriak poeblik). Oe 

'saha rakjat Indonesia mesti pa | 

| kai instrument, jaitoe parle- | 

. ment Indonesia. , 

| Ketika sampai pada Dua 
—raan PAI maka pembitjara ti- 

dak maoe memakai perkataan 
— Indo, melainkan peranakan, 

djadi olehnja ditjiptakan term: 
Tionghoa Indonesier, Arab Indo 

nesier dll. Dengan pendek pem 

| bitjara laloe mengartikan fa- | 

- ham demokrasi, jaitoe faham 

jang menghendaki keadilan. (te 

poek.tangan tidak poetoes2nja) 

— Dalam penghabisan i ia menje- 

roekan: Marilah kita bekerdja 

'bersama2 (inilah pesan dari Ga 
'pi), dan: Marilah bersama2 ki 

— ta menoentoet parlement oen- 
—  toek mentjapai masjarakat ba 

roe, jang tidak ada lagi Gerin- 

do, Parindra dll. partai melain- 

   

  

  

     

   

  

  

Amir Sjariloeddin. 

' Oentoek menambah pembitja 
: | raammnja, maka ia mengemoeka 

       
    

     

  

   
'inimaka ton Baswedan 

cal 

     

  

kan  semoeanja ialah soe- 

dah mendjadi Indonesische 

Staatsburger. 

'kan, bahwa bagi dia, PAI itoe 

waktoe ini masih ada hak berdi 

ri, oentoek membangoenkan me 

reka jang beloem djaga. Da- 

lam pada itoe berpengharapan 

sepenoehnja, soepaja dikemoe- 

dian hari tidak ada lagi bende 

ra PAI, tetapi laloe bertoekar 

mendjadi Merah-Poetih. 

Setelah achir pembitjaraan 

  

sendiri jang membitjarakan so- | 

Peroebahan anggaran dasar PAI. 
Sidang pimpinan rapat dipe- 

gangoleht. Hoesein Ala 

tas (wakil ketoea P.B.) Da 

lam permoelaan dikatakan, bah 

wa PAI moela2 memang be- 

loem njata. Kemoedian dite- 

rangkan, bahwa hama Persa- 

toean Arab Indonesia moelai 

kongres jang kelima ini dioebah 

djadi Partai Arab Indonesia. De 

ngan pendek. dikatakan pendiri 

an PAI jang termaktoeb dalam 

“anggaran dasar dan tetangga, 

jaitoe PAI berdasar Islam, me 

ngakoei Indonesia sebagai ta- 

nah airnja, dan kepentingan 

peranakan Arab dan rakjat In- 

donesia, dimana mereka terma. 

soek djoega, wadjib dioetama- 

kan, dan mendidik poetera poe 

teri Arab Indonesia soepaja ber 

bakti kepada Indonesia menoe- 

djoe keselamatan tanah air dan 

rakjat Indonesia. 

Habis ini laloe ditoetoeplah 

rapat oemoem itoe djam 1 si- 

ang dengan selamat, sedang 

orang2 jang soeka mempersak- 

sikan hasil keradjinan tangan 

kaoem poeteri PAI, dipersilah- 

kan keroeangan didekatnja. 

  

    

    
    

  

Malam Kartini 
- Pada malam Minggoe jbl. In- 

— donesia-Moeda tjabang Ban- 

doeng dibawah — pimpinan 

“Djoeningsih telah me- 
“langsoengkan malam peringa- 

“tan R.A. Kartini. Riwajat pah- 

lawan poeteri kita dipedatokan 

| oleh Ketoea itoe. Poen djoega 

“oleh sekretaris tjabang, toean 

“Dt. Arbie dibentangkan azas 

dan toedjoean Indonesia-Moe- 

. da. Kemoedian malam peringa-- 

tan itoe dilandjoetkan dengan 

| berbagai pertoendjoekan hing- 

ga tengah malam. 

Kebakaran 

—. $. Pemb. kita wartakan, bah- 
wa hari Kemis jbl. poekoel.. 

. 9.30 pagi di G. Tjikapoendoeng 
(Bantjeuj) telah timboel keba- 

“karan. Tiga boeah roemah ke- 
- poenjaan Nji Hadji Aminah ha- | 
bis mendjadi aboe. 2 | 

Disini perloe ditjatat, bahwa | 

'pk. 10.15 pompa beloem datang. , 
Sesoedah doea boeah roemah 

hampir habis, baroelah pompa 

datang diseret oleh ............... 

orang. Dus tidak dengan auto 

- seperti dikota Betawi sini. 
” Dari mana asalnja api be- 

' Ioem mendapat keterangan jg. 

— djelas. Ketjelakaan manoesia ti- 
dak ada. Berapa poela besarnja | 

keroegian jang disebabkan oleh 
mengamoeknja hantoe api tsb, 

   
   
    

  

   

    
     

    

   
   
    

ada dapat tipoean dari soeatoe 

| orang 

4 lam 

.poean. 

. ngah perdjalanan ia dengan men- 

| tidak dapat kenal. 

4 beloem dapat dikira-kirakan. 5 

.SOEKABOEMI 

“Penembakan oleh Ass. Wedana 
Apa sebabnja? 

Pemb. menoelis: 

Pada tgl. 16 April 1940, kira2 

djam 12.30 di desa Tjipetir, dis- 

trict Soekaboemi, ada soeatoe 

kedjadian jang menggemparkan 

dan sangat membingoengkan. 

pendoedoek desa itoe. Kedjadian 
seperti berikoet: 

Ditengah-tengah kampoeng ig. 

banjak orangnja telah terdjadi 

socatoe penembakan terhadap 

.socatoe pendoedoek desa Tjipe- 

tir jang bernama Hamzah, pe- 

nembakan mana dilakoekan sam- 

pai lima kali. 
Jang djadi korban, loeka pa- 

rah dan meloekai di boedjoernja 
dan di pahanja. Ia mengeloear- 
kan banjak darah.-. Sikorban di- 
angkoet oleh jang menembak 

jalah Assistent-Wedana Tjisaat, 

Soekaboemi, teroes ke roemah 

sakit. 
Adoe domba di- 
krojok. 

Pada soeatoe hari Hamzah ini 

jang kedjadian seperti 
berikoet: 

Hamzah ada terima soeatoe 
kabar bahwa didesa Tjitamiang 
ada satoe perempoean jang tjin- 
'ta padanja. ' 

Begitoelah pada socatoe ma- 

'ia berangkat ke itoe desa 

centoek menemoei itoe perem- 
“Tapi roepanja ini hanja 

sebab dite- - soeatoe tipoe daja, 

dadak terdjeroemoes dan dikeroe 

boeti oleh orang ampat jang ia 

Oentoenglah ia dapat melepas- 
'kan diri dan ia teroes lari. 

sampai 
tanggal 10-3-40 hari 

“sa 

  

“disini sadja 
Minggoe 

ada soecatoe keramaian : 
Tjitamiang, ialah — diha- 

"roemahnja loerah de- 
ialah . keramaian 

laman 

sa terseboet, 

adoe domba. 
Ditengah - tengah keramaian 

Hamzah ini roepanja 

intip oleh moesoehnja dan te- 

roes hendak dibatjok. Tapi oen- 

toeng ada jang memisahkan. 
Djoega  diperdjalanan hendak 

poelang Hamzah dikedjar la- 
gi oleh orang ampat ditempat jg. 

soenji dan satoe dari jang ampat 
menjambit ia dengan batoe dan 

mengenai moekanja.  Begitoes 
poen Hamzah masih sabar, ta- 
pi jang lainnja beloem poeas dan 

teroes mengepoengnja dengan 
golok. Dari belakang ia diba- 
tjok mengenai kepalanja dan pa- 

hanja. Dikepala ia kena batjok 
sampai tiga kali dan teroes ter- 

letang ditanah. Sesoedah kedja- 
dian ini baroelah datang loerah 
Tjitamiang dan menangkap sa 

lah satoe dari jang ampat dan te 

roes membawa ke roemahnja 

Ass. Wedana Tjisa'at. 

ini orang - orang jang memoe- 

koel boekan “orang Tjitamiang 

dan djoega tidak kenal sama si 

korban. Djoega itoe golok jang 

dipakai boekan kepoenjaannja, 

tapi boleh dapat dari orang lain. 

Roepanja ini kedjadian telah di- 

rantjang dari doeloe sebab aneh- 
nja jang memoekoel - ini ada -o- 
rang djaoeh oempamanja ada ig. 

dari Bambajang Tjiandjoer dan 

ada dari Soekaradja. Manapoe- 

la di desa Kadoedampit sampai 

sekarang berkeliaran berganti- 

ganti dan apa maksoed mereka 

masih mendjadi soal boeat pen- 
doedoek disitoe apa lagi boeat 

pendoedoek desa Tjipetir. 

Sesoedah itoe Hamzah 

dibawa keroemah sakit-dan 

roes tinggal boeat diobati. 

Tapi dengan mendadak Ham- 

zah poelang ke Tjipetir, walau- 

poen keadaannja beloem begitoe 

baik, begitoelah pada tanggal 

16 ini boelan & djam 12.30 Ass. 

Wedana Tjisa'at datang diroe- 

mahnja Hamzah bersama o- 

pas dan berikoet djoega loerah 

-desa Tjipetir. Sesampai diroe- 

mah Hamzah, maka Ass. We- 

dana lantas menodong Ham- 

zah dengan revolver jang dekat 

sekali dimoekanja. Walaupoen 

ia ditodong begitoe matjam, tapi 
Hamzah tetap sabar dan tidak 

membalas apa - apa. Lantas ia 
dibawa oleh itoe bestuur dan di 

pertengahan itoe kampoeng, di- 

mana ada banjak roemah, di- 

moeka roemah toean . H. Adhar, 

maka Hamzah mentjoba lari, hing 
ga lantas terdengar lima kali le- 

toesan revolver dari tangannja 

Ass. Wedana . Dan tidak bera- 
pa lama lagi Hamzah terle- 
tak di tanah dan mendapat loeka 
parah serta darah sangat banjak 
mengalir dari badannja. Dengan 

dipersaksikan oleh pendoedoek 
Hamzah mendapat loeka di 

boedjoer dan pahanja. 

teroes 

te- 

Diantara itoe penembakan a- 

da jang mengenai dapoer dan a- 
da piring petjah, dan jang satoe 
lagi mengenai pekarangan roe- 
mah dari pendoedoek, dan tidak 

berapa lama si korban poen di- 
bawa oleh Ass. Wedana sendiri 
ke kota (Soekaboemi). 

Begitoelah pendoedoek “desa 
Tjipetir sangat merasa heran, se 
bab si korban ini boekan soea- 

toe pesakitan tapi orang jang 

mendjadi korban dari soeatoe 
komplotan jang ditoedjoekan ter 

“hadap dirinja. Dan djoega me- 

noeroet keterangan pendoedoek 
ia boekan hendak melawan se- 
bab ia tidak mempoenjai sendja- 

ta. h 

Keterangan dari 

iboe korban. 

Waktoe korban poelang da- 
ri roemah sakit sampai “diroe- 
.mah, maka iboenja menanja pa-     —E—— 

   
'Roepanja 'ini hal beloem danja kenapa ia soedah poelang 

sebab di . | 

dide- 

selaloe di 

Kabarnja | 

dan menanja apakah ia soedah 
merasa semboeh betoel. 

Djawab korban: Saja beloem 

semboeh betoel. Saja keloear 
dari roemah sakit sebab saja ti 

dak tahan, dan saja poen lari, 
karena sewaktoe diroemah sakit 

saja didatangi Ass.  Wedana 

Tjisa'at dan Loerah desa Tjita 
miang. Maka saja poen dibawa 
ke kamar lain dan di sitoe saja 

di paksa mengakoe bahwa saja 
jang bersalah. Tapi karena saja 

tidak maoe mengakoe, maka sa- 

ja lantas dipoekoel oleh. A. W. 
dan itoe loerah dan ditampar, 

walaupoen saja masih sakit dan 

tidak berdaja sebab kepala saja 

masih diverband. Karena saja Ia 

ri ialah sebab saja selaloe ta- 
koet djika dipoekoel lagi. Begi- 

toelah roepanja alasan mengapa 
| si korban waktoe dibawa oleh i- 

| toe pegawai Pemerintah mentio 
ba melarikan diri, karena ia ma- 

sih merasa: sadja bahwa ia hen- 

dak disiksa lagi. 

Peringatan Kartini 

Oleh IsteriIndone- 

sia. 
Peringatan ini telah dilakoekan 

oleh Isteri Indonesia dengan se- 
derhana, bertempat diroemah sa- 

lah seorang anggautanja, di sta- 
tionsweg Soekaboemi. 

Perajaan Mi'radj Nabi 

Oteh ALI. 
Pemb. R.G.S. menoelis: 
Djoem'at malam Saptoe tang- 

gal 19-29 April atas oesaha A.L.I. 

tjabang Soekaboemi telah diada- 

kan malam perajaan Mi'radj Na- 

bi s.a.w. dengan bertempat di 
Madjelis Oemoem di Tjipellang- 
gede. $ 

| Habis pembatjaan Al @oer'an 

laloe diadakan pembitjaraan ten- 

tang sedjarah Nabi Moehammad 

s.a.w. dalam bahasa daerah. 
Oentoek derma pembaharoean 

Madjelis Oemoermi seperti jang 
telah dikabarkan tempoh hari di 
Pemandangan” maka diadakan 

taboengan dan sokongan2 diidar- 

kan. 
Rapat pertemoean dimoelai 

diam 9 koerang dan  disoedahi 

12 koerang sedikit dengan di- 

koendjoengi oleh kira2 3000 

orang banjaknja. 

  

   

Antara kaoe poenja semoea peka- 
kas pengrasahan kaoe poenja mata 
dipake paling banjak dan dirawat 
paling sedikit. Saban kali kaoe 
dateng dari bioscoop atawa perker- 
djahan, saban kaoe soeda jakinken 
permaenan atawa berkandaran da- 
lem auto, tapi teroetama saban 
kali sesoedanja kaoe djalan dalem 
sinarnja mata-hari jang silo di 
Indonesia, spier-spier dan oerat- 
oerat dari kaoe poenja mata sama 

tjape dan sama bengkaknja seperti 
spier dari kaoe poenja badan 
sasoedanja jakinken sport tjape 
satoe hari lamanja. Dan ini kom- 
bali berarti satoe tindakan moen- 
doer di djalanan toeroen dari mata 
lebih lemah dan penjakit mata 
heibat. 
Obat tetes mata Optyre bikin 
semboeh panjiaran darah normaal 
di oerat-oerat aloes perkoeatken 
Spier mata dan sapoe bersi deboe 
dengen koetoe-koetoe berbahaja 
dari mata dan koelit mata. Lebih 
djaoe obat tetes mata Optyre tjegah 
penjakit-penjakit mata berikoet 

      

SATOE KATJA-MATA BAROE KAOE BISA BELI 
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peri, mata beraer, mata merah dan 
permoelahan sakit mata, jang bi- 
sa membawa boentoet begitoe 
heibat. 
Teroes kaoe aken pake Optyre, 
kerna ini poen ada enak boeat 
mata, sedeng berbareng dengen ini 
kaoe lindoengken mata terhadep 
bahaja saban hari dan bikin itoe 
tinggal terang, sehat dan bersinar. 
Optyre ada obat tetes mata jang « 
dibikin menoeroet pangatahoean, pe 
berdasar atas obat dari papoehoe- : 
nan, dibikin di satoe laboratorium 
speciaal. 
Optyre dipake dan dipoedjiken 
oleh dokter? biasa dan dokter? mata 
di saloeroe doenia, djoega boeat 
anak ketjil. 
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Botol tetesan besar 75 cent tjoekoep 
boeat 2 boelan. 

Botol tetesan ketjil 3ocent tjoekoep 
boeat 3 minggoe.   

  

AMBILLAH INI 
1 
Nasa 

PERTJOBAHAN Lea 
Tarik koelit Peak 
mata Pee TAN OA 
bawah ka A & 

bawah. Ping- 7 : | : 
giran dan y 
bagian da- e 
lem moesti 
kasi liat 

warna koelitjang sehat, ' 
Djika marika ada merah f 

  

di kena infectie — dan 
dengen lantas moesti 
diobatin dengen ebat fi “» 
etes mata Optyre. 1 

  

kwaliteit | 

Tjoklat-boeboek Droste tjap 
aona zuster tidak pernah 
menjimpang dalem kwali- 
teit dan rasa, Pemboeng: 
koesan boeat negri panas 
jang speciaal dengen toe: 
toepan patent (pennylid. 
sluiting) menjimpen ha: 

roemnja jang teroetama. 

Saban hari satoe tjangkir 

tjoklat-boeboek Droste tjap 

nona zuster berarti satoe 
kasenangan | 

dapetken 

Droste 

1 Be lela titah   
Diblakang sasoeatoe 

bus ada tanggoengan 

dari DROSTE boeat 

Simpenlah Bon boeat 

persenan 

dan  boekoe 

gambar" Droste, 

DROSTE 
ALTID WELKOMI 

TOKO HOPPENSTEDT 

    
    
    
    
       

       

       
       
     

      
      
          
    

     
     
    

          
         

       
    

    

          
    

    

      

     
      
      

   
..cowaiwar 

(Bisa dikirim. 
sebagi pakerdja 
'an-pertjitakan), 

Kepada Toko 
HOPPENSTEDT. 
Batavia 
Kirimkenlah pada saja 
Beng dari tjo: 

at boeboek Droste t 
Nona Zuster. "5 
Saja lampirkan 1 pranko 
dari 2 cent boeat ongkost 
MT 

  

       

   

   
   

    
   

  

    

      

   

    

    cm setia paranenanih 

         

   Autours reshton voorbehoudow



PEMANDANGAN 

  

    Lembaran ke doea Pagina III. 
  

    

      
BEDJAT baroe2 ini | 

  

   

    
   
   
   

     

   

    

    

    
  
   

    

'keserang, tentoenja teroes 
berperang. 

Betoel. 
eh donesia dong, bisa ikoet 

djoega, bang? 

i bantoein iboe-negerinja. 
ah, tapi apa jang boeat 

— Mio senapan, djaga n moe- 
aa djangan sampai ma- 

— soek. 

Ah, Na bisa ambil se 
  

Pan “. bang Be- 
djat. maksoed, ambil sena- 

. pan, gosok sampai bersih, 

| lantas kasi lagi sama serda 

Pa kalau bantoein gitoe 
| sih, apa goenanja? 
— Nou, harta benda. 

t» Lo, makan saja tjoeman se" 
ee satoe hari, dibagi li- 

ma boeat anak bini. Kalau 

diambil tjepeng sadja, wah, 

Me AE tjade (tjelaka) deh. 

— 21272? 
— Bang, saja ini kepengen ban 
| toe, bagimana tjaranja? 
— Ngoempet sambil berdo'a. 

FE |. BANG BEDJAT. 
“Pemboekaan officieel 1 Mei '40 

| TOKO PANAY. . 
Pasar Senen 121-123. Bat-C. 
| Moelai sekarang boleh lihat 
  

"Nag | , 

£ DJAWA TENGAH 

DJOKJA 
-Taman-Siswa Toeloengagoeng 
— mengadakan schoolverbod 

Indonesia Moeda? 
Keterangan dari 

Penjiaran Madje- 

lis-Loehoer Ta- 

man-Siswa. 

— -Madjelis Loehoer Taman Sis- 

wa menoelis: : 

— 

| Berhoeboeng dengan pekaba- | 

ran dalam ,,Pemandangan” hari 

emis, 18 April 1940, lembar ke- 
H ox a pagina 2, dalam roeangan 

Djawa Timoer —  Toeloeng- 
g ja ng berkepala ,,Taman- 

Siswa” mengadakan schoolver- 
bod Indonesia Moeda?”, berita 

nana disiarkan oleh persbureau 
Antara” dan pekabaran mana 
'ang telah kami batja djoega da- 
jam soerat kabar lain, maka de- 

ygan segera Madjelis-Loehoer 

Faman-Siswa telah mengoeroes 
ial terseboet dengan badan-ba- 
dan jang bersangkoetan. 
! Adapoen keterangan jang kami 
apat menjatakan, bahwa peka- 

baran terseboet adalah tidak 

e 1 peta. 
$ Demikianlah harap diketahoei 

leh sidang pembatja, teroetama 

g berkepentingan. 

   

    

        

  

    

  

   

dengan Taman-Siswa 
ida hari malam Achad tang- 
1 Pa 14 Aga ibl. 

Benua dianlarkan oleh 

zoeroenja dengan berken- 
tiga bus tentoe telah di | 
: atang menghadap di 

Rasanja 

Peran alias Ken 

| Aa Nederiand kena 

Bisa, sebab Indonesia moes- | 

  

astana Mangkoenegaran oentoek 
| melihat wajang-orang dengan la- 
kon ,,/Makoeta Rama”, jang telah 

pernah dimainkan pada perajian 

| Sapta- -Windoe oesia Z H. Prins 
Mangoenagoro. 

Zijne Hoogheid dengan permai 

| sjoeri kentara terkena melihat 
Sana Taman-Siwa datang 

| menghadap. 

Lain daripada itoe sebagaima- 

Ina telah pernah dikabarkan, atas 
kemoerahan Zijne Hoogheid per- | 

goeroean kita Taman-Siswa di 
Mataram akan mendapat hadiah 

| beroepa pertoendjoekan  tonil 

Djawa modern, jang beloem la- 

ma ini dipertoendjoekkan di Solo 

oentoek menghormat hari th. 
jang kesembilanbelas dari p:j.m. 
Goesti Siti Koesoemawardani dan 
mendapat succes besar. 

Tonil terseboet akan dimainkan 
di Pendapa Taman-Siswa dan ki- 

ini harinja telah ditetapkan be- 
soek hari malam Achad, 1 Juni 
depan.” 

Oentoek Pendapafonds 
Taman-Siswa 

Walaupoen  Pendapa-agoeng 
Taman-Siswa telah berdiri di- 
poesat  Taman-Siswa Mataram, 

tetapi karena goena pendirian 
terseboet masih memerloekan 

banjak oeang, maka telah diteri- 
ma lagi sokongan oeang dari: 

Toean2 Dr. Abd. Rasjid, lid 
Volksraad, f 25—, Cooperatie 

Waterschap Mataram f 15.—, R. 
Notojoedo Mataram f 4.—, Ta- 
man-Siswa Babat f 1.85, TS Sa- 
bang f 3.99, Toean Kastam Am- 
barawa f 1.—, Toean Amin Am- 
barawa f 46.50, Hoofdkomite 

Kongres  Pemoeda Indonesia 
f 20—. 

Siapa lagi? 

  

DJAWA TIMOER 

MADIOEN 

Pentjoeri aneh 

Pada ddo. 7-8-40 (malam 
Senen) ,,pesarean” terbesar di 

tanah perdikan Taman (Mdn.), 
telah kemasoekan pentjoeri jang 
mengambil 6 bintang seharga ki- 

ra2 f 140, jang mana 3 boeah ke- 
poenjaan almarhoem:: Kandjeng 

Boepati Tjokrohadinegoro — Pa- 
tjitan—, dan ke 3 boeahnja ke 

poenjaan almarhoem Kandjeng 

Pangeran  Koesoemodiningrat 

Madioen. 

Semoea bintang terseboet ter- 

letak didalamnja kas jang bagian 

moeka ada katjanja. Katja tadi 

oleh si pentjoeri di petjah dan 

isinjalah dengan moedah diambil 
nja. Soedah tentodlah Kjai jang 
mendjadi kepala di itoe tanah 

perdikan bingoeng, poen pihak 

politie hiboek djoega mentjarinja 

sampai ke distr. Tjaroeban, Ma- 

pati dan Ponorogo, akan tetapi 

ta' berhasil apa2 hingga seka- 
njong-konjong si pentjoeri me- 

'ngadjoekan diri sendirinja keha 
dapan Kandjeng Boepati Reg. 
Magetan dengan memakai itoe 

barisan mendali di- 
dadanja. Dengan moedah orang 

itoe ditangkap, teroes dibawa 

oleh Kandjeng Boepati ke Mdn. 

idan sesoedah dioeroes sampai 

tjoekoep, memang  ternjatalah 
orang itoe si pendjahat jang se- 

betoel-betoelnja, orang itoe ber- 
nama: Kartodimedjo al. Koesnen 

dari dessa Ngeteh (Rembang). 

Menoeroet persangkaan orang 

banjak, orang ini memang ada 

sedikit beroebah pikiran. (inga   tan)., toelis ,,An. Poet”. 

(ati 

  

PASAR TEH DI BETAWI. 
  

Salah seorang pembatja me- 

noelis: 

Soedah beroelang2 ditoelis- 
| kan dalam soerat2 kabar Belan 
da jang besar, bahwa diantara 

producent teh sedikit sekali pe 
kerdjaan bersama2. Dalam pa- 
sar jang sekarang ini jang nam 

pak bagi kita ialah harga jang 
roentoeh dengan tetap. Se- 

akan2 tidak dapat ditjegah lagi 

keadaan demikian ini. Tetapi 

kalangan orang jang mengeta 

hoeinja mengatakan, bahwa de 
ngan moesjawarah bersama ma 

sih banjak sekali jang akan da 

pat ditjapai. Tetapi segala pro 
ducent teh ketjil dan besar mes 

ti seia sekata, tidak lagi akan 
mendjoeal tehnja dengan har- 

ga rendah. Moelai sekarang 

djoega! Sebab kesan jang ada 
pada waktoe ini ialah seakan2 

pendjoeal2 itoe diadoe bertoem 

boek, hingga achirnja harga ta 

di merosot. sama sekali. 
Orang mengatakan, bahwa 

producent jang paling besar ti- 
dak pernah didatangi pembeli 
oentoek dibeli tehnja, oleh kare 

| na mereka itoe tidak maoe mem 
| berikan tehnja dengan harga jg 

rendah, dan oleh karena perha 

tian exporteur ditoedjoekan ke- 
pada pendjoeal2 jang lekas poe 

toes asa, dan terpaksa maoe 
mendjoeal tehnja dengan har- 

ga merosot sekali. 
Tetapi manakala mereka 

TANAH SEBERANG 

AMPENAN. 

Pekerdjaan menolong pendoedoek 

sengsara. 

Karena bahaja ke- 

Kapak an. 

Dari Ampenan dikabarkan 
oleh Aneta, bahwa dari matjam 

matjam fihak, poen djoega da- 
ri kalangan partikelir, diada- 

kan gerakan menjokong pendoe 

| doek jang sengsara, berhoe- 
'boeng dengan keadaan maka 

nan. Misalnja dari pendoedoek 
Lombok telah disampaikan se- 

djoemlah 400.000 meter cassa 

vestek dengan pertjoema, jang 

seharga f 4.000.—. 

Alat pertanian. 

Dari banjak kalangan diam- 

bil tindakan pembantoean dari 
penddedoek matjam2 distrik, 

sebagai beloekoe, toekang be- 

loekoe, binatang jang dipakai 

membadjak. Dalam pada itoe 
pemerentah memberikan alat2 
menanam goena menanam bibit 

polowidjo dan sedjoemlah 10 ri 
boe goena dapoer. 

Banjak berkoerang. 

Oleh karena soedah banjak 

pemberian pertolongan dengan 

segera, maka sebagian besar ke 

sengsaraan itoe soedah terhin- 

dar. Tindakan2 jang landjoet di 

ambil seperloenja, oleh karena 

panen padi dalam boelan Juni 
masih ditoenggoe. 

Kena ratpjoen.ma- 

ka ai 

Hari Minggoe malam tang- 
gal 14 boelan ini di Masbagik 

dibeberapa orang telah dinjata 

| kan hal peratjoenan, oleh kare- 

na koerang sempoerna mema- 

saknja komak, jaitoe sematjam 
tanaman katjang, jang banjak 

dimakan oleh pendoedoek disi- 

toe. Katanja hasil penjelidi- 

| 

| 

  

(pendjoeal ketjil) itoe dengan 

tidak ada ketjoealinja menolak 

tawaran rendah, maka akan be- 

sarlah apa jang mereka dapat. 
Dalam pada itoe soedah mendja 

di satoe hal jang benar, bahwa 
perhoeboengan perdagangan i- 

toe (transactie) datangnja dari 

kalangan, jang tidak mempoe- 

njai wakilnja dikota Betawi ini. 
Bagaimsnakah orang bisa sela 
loe mengetahoei seloek beloek- 

nja harga pasar, sedangkan o- 

rang itoe tinggalnja djaoeh da 
ri kota? Pemberian tahoe de- 

ngan djalan telpon jang tjoema 
beberapa menit lamanja masih 
djaoeh dari tjoekoep. Orang 

beloem tahoe sedjelasnja ten- 
tang seloek beloek keadaan pa- 

sar. 

Melihat ini semoeanja, apa se 

bab producent besar ketjil tak 

maoe bekerdja bersama2. Boe- 

| kankah ada pepatah: Bersatoe 

| kita tegoeh, bertjerai kita roen 

toeh? 
Manakala didirikan verkoop- 

centrale (poesat pendjoealan), 

maka keadaan itoelah jang se- 

benarnja dikehendaki, jang a- 

kan membawa hasil sebaiknja. 

Dengan demikian, maka kala- 

ngan exporteur tentoe akan 

menghadapi lawan. Poen sera- 

ngan bagaimanapoen djoega a- 

kan dapat di@lakkan dengan 

gampang. 

— Moengkinkah didirikan orga- 

nisasi sematjam itoe. Bisa, dja 

wab kita! Ikoetilah apa jang ki 

ta toetoerkan diatas itoe. 

kan menjatakan, bahwa pera- 

tjoenan itoe ialah peratjoenan 

blauwzuur. Doea orang anak te 

lah mati. Lainnja oentoeng ti- 

dak apa2. | 

Pada tanggal 24 boelan ini 

(hari) katanja goebernoer dari 

Timoer Besar bersama assistent 

resident ter beschikking resi- 

dent dan inspecteur D.V.G. da- 

ri Makasar, akan tiba djoega di 

sitoe, oentoek mempersaksikan 

sendiri keadaan ditempat tsb. 

  

  

PETER 
didalam satengah taoen 
jang terbelakang, badan- 
nja bertambah daging 

hanja 14 pond 

  

PETER badannja tida bisa begitoe ge- 
moek. Ia lekas lelah dan tida 

bisa menahan pehnjakit. Dengan tjepat ia 

lantas mendapat sakit pilek. Kenapa ia 

tida seperti... oma 

HERMAN 
badannja bertambah 

daging lebih dari 

5 pond. 

HERMAN jang doedoek didalam satos 
» klas, dan makan sama 

banjaknja dengan Peter, tetapi ia mendjadi 
satoe anak koeat. Badannja kekar dan 
koeat — dan beloem pernah satoe bari 
sakit moelai ia diberanakkan 

Doea-doeanja makan minjak ikan — 
kenapakah hasilnja begitoe berbedain? 

Gaia chawatir sekali tentang 

' dirinja Peter”, kata satoe 

iboe dari Semarang. ,,Saja sela- 

manja djaga baik makanannja 

dan rawatkan ia seberapa bisanja, 

dan didalam satengah taoen jang 

terbelakang badannja bertam- 

bah daging hanja 4 pond. Waktoe 

jang terbelakang ia selaloe poe- 

yat dan lelah dan selaloe ber- 

penjakitan pilek". 

»Kenapa saja poenja anak 

Peter tida bisa begitoe sehat dan 

koeat seperti ia poenja kawan 

sekolah Herman, jang beloem 

pernah sakit? Iboenja Herman 

bilang, anaknja begitoe sehat 

karena selaloe dikasih makan 

Scotts Emuls1on — tetapi anak 

saja poen dapat djoega obat 

mengoeatkan badan. Saja tida 

taoe lagi bagaimana saja moesti 

berboeat”". 

Apa jang mendjadi kesala- 

han iboe: 

Iboenja Peter ada berboeat 

satoe kesalahan. Ia tida periksa 

doeloe apakah obat mengoeat- 

kan badan jang 1a kasihkan 

kepada anaknja, bisa di han- 

Uoerkan dengan baik atau tida. 

Kebanjakan obat mengoeatkan 

badan ada begitoe soesah dapat 

dihantjoerkannja oleh  anak?, 

oleh karena mana djadi ia tida 

berfaedah sama sekali. 

»Hanja minjak ikan Scors 
Emulsion', toelis satoe Genees- 
kundig Instituut ternama, anak? 

dapat hantjoerkan dengan baik 

dan dengan begitoe ia mendapat 

dzat? jang membesarkan badan, 

jang ia perloe"",   

AMPAT SEBAB PENTING, 
KENAPA MINJAK IKANNJA 
NJONJA POENJA ANAK 
MOESTI SCOTTS EMULSION 
1. Djika minjak ikan itoe boekan 

Scotts Emulsion jang beroepa 

poetih seperti kepala soesoe, maka 

seringkali njonja poenja . anak 
soesah sekali dapat menghantjoer- 

kannja. Sebagian jang terbanjak, 

keloear poela dengan tida hantjoer, 

oleh karena mana mendijadi tida 

berfacdah sama sekali. 
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 

memperkoeat seloeroeh toeboeh- 

nja anak, jang paling teroetama 

di dada dan peparoe. 

3. Scotts Emulsion soenggoeh 

MENOELOENG memperbaik pa- 

kerdjaannja pantjernahan. Maka 

itoe ia djadi menoeloeng pantjer- 

nahan mengambil lebih banjak 

dzat' jang berfaedah dari dalam 

makanan dan dengan begitoe 

kakocatan menahan penjakit pilek 

djadi bertambah. 

4, Dan Scotts Emulsion ada me- 

ngangoeng hantjoeran Kalk- dan 

natrium hypophosphieten, jang 

memperbaik toemboehnja samboe- 

ngan toelang' dan gigi jang koeat. 

Lain kali, djika njonja beli 
minjak ikan oentoek njonja poe- 

nja anak, moesti saksikan apa- 

apakah njonja betoel? beli Scotts 

Emulsion. Njonja tentoe dapat 

kepastian, jang sesoeatoe tetesan 
Scotts Emulsion mengasih segala 
dzat? memperkoeat badan jang 
sangat perloe. Dengan begitoe anak 
njonja mendjadi terdjaga terhadap 

penyakit pilek dan lain? penjakit. 
Moelailah dari sekarang kasih 
makan njonja poenja anak Scotts 
Emulsion dan lihatlah bagaimana 
kekar badannya. 

Import. JACOBERG 
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MARGARINE TERBIKIN DARI TOEMBOE ?HAN ASELI. 

MENGANDOENG VITAMIN JANG- BERGOENA 

PALMBOOM didapoer, oentoek. menggoreng, 
memasak baik sekali. Tetapi djoega didalam roemah 
PALMBOOM sangat pentingnja: Tjobalah makan 
roti tocan dengan PALMBOOM.... boekan main 
enaknja. Soedahkah tosan melihat persenan” 

njonja? roemah, berpaedah dan semoea disaloet 
dengan perak: garpoe daging, garpoe atjar, 
tempat panggang roti, sendok kentang, sendok 

: sajoer, seroet kedjoe dan sendok nasi. 
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A dan D 

  

) paling lakoe 
Harganja rendah 
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PALMBOOM 2 Persenan itoe menggirangkan hati 
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: Kromong. | Ki 
00 'Roepa2 lagoe Label Ad 

0 Roepa2 lagoe Hindustan. 
0 Pembatjaan soerat2 kabar: 

25: Pembatjaan @oer'an de- | 

ngan keterangannja. 
5 Roepa2 lagoe plaat Gra- | 
mophoon. : 

2030 Krontjong orkest De Zwa- 
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gi n 192 dam: m 50 
- Batavia II 197 

asia Tionghoa Ga 
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) Berita pers. 

  

  

doeng II 192 dan III 50, 
Tand waktoe. Pemb. 

sedroak. dari Soerabaja. 

dz Tki ne Pemb. 
lagoe Krontjong. 

  

.18.00 Ha PAN Soenda. 
118.30 Adzan. 
18.45 Pengadjian @ur'an. 
19.00 Pemandangan oemoem. 

119.20 Krontjong. 
19.30 Berita Pers dan dagang. 

  

'20.00 Tanda waktoe. 
120.00 Agama Islam. 
121.00 Gamboes. 

21.30 Gamelan santri swaran. 

24.00 Toetoep. 
e. PUN 29 

: 22.00 Gamelan santri swaran. 
| 23.00 Lagoe Melajoe oleh ,,Per- 

. fja Timoer”. 

: 24.00 Toetoep. 

— PROGRAMMA NIROM. 
0... Penjiaran Barat. 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m 12.— 
atas 205 m. West-Java: Batavia 

| 125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182, : 
2.1 Cheribon 108, Pekalongan 92, Soe- 

:R | 'kaboemi 192, Oost dan Midden-Ja- 

   2.— atas 25 m. Soerabaja mi 
HA Semarang 122, Malang, Djokja 

A3 181, an Ta 'Tjepoe. 

ee En 24 Bui 

| ta Panda waktos: 
: Te 01 Isi programma. 
117.03 Boenga rampai. 
18.00 Aneka warna. 

119.00 Berita pers dan Oedara. 

19.25 Moesik accordeon. 
. 119.40 Kesoekaran pada pendidi- 

kan. 
. 120.00 Merkelbach-concert. - 
. 20.30 Robert Pikler. 

. 121.30 Moesik dansa. 
121.58 Koers. : 
22.00 Tanda waktoe. 
22.01 Serieus concert - 

123.00 Toetoep. 

Kemis 25 April '40- 

6.30 Pemboekaan. 
6.31 Berita Pers. 
6.38 Gymnastiek. 
6.50 Dari 

HA En 
7.00 Tanda waktoe. 

| 7.01 Dari plaat gramophoon 
2 ag, dea 
7.30 Berita Pers. 
7.37 Dari plaat gramophoon. 

2 gubk 
8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. 

| 11.01 Kamermuziek      
30 Toetoep. 11.40 Agama Kristen. ” 

    

tadi 

-koep dari oeroesan katja 

plaat gramophoon   

emouth 
Orchestra. 

12.30 Matinge-concert (1). 
13.20 Berita pers dan Oedara. 

“13.33 Matinge-concert (II). 
14.20 Berita pers dan Oedara. 
14.30 Toetoep : 

17.00 Tanda waktoe. Pemb: 
17.01 Isi programma. 
.17.03 Boenga rampai. 
18:80 Arendsnest. 

18.30 Swing music. 

Dalam kesehatan, doea 
belah MATA-lah jang 
mendjadi so'al pertama, 
djadi djika so'al pertama 

tidak didjaga dan 

diperhatikan benar-benar, 

tentoelah kesehatan ang- 
gauta lainnja ta' bergoe- 
na lagi, oleh karena itoe 

oentoek pendjagaan mata 
pergilah pada “toko kita 
jang menjediakan tjoe- 

mata. : 

KRAMAT 14 B 

  

- Municipal 

  

JAPANSCH 

TLF. WL. 1949 

19.00 Berita pers dan oedara. 
| 19.25 Peter Kreuder. 
20.00 Ensemble Aliredo Campoli. 
20.15 Penindjauan. 
20.30 jopie Dommers dan Leo 

Morein. 

| 21.00 Omroep-orkest. 
21.58 Koers. 

22.00 Tanda waktoe. 

22.01 Ensemble Mantovani 
122.30 Moesik dansa.   23.00 Toetoep. 

    

  

TOEAN POENJA KESENANGAN 
HIDOEP DJADI TERGANGOE 

MAKSOED2 T!IDA BISA 
KE SAMPEAN. 

ANGGOER | 
Tiap @LEDEK | 

   

  

     

    
    

      

b 3 
s1 Mfi.. f5 

12f4..f210 

F WF... j3 9S   

TOASEBIO 

  

Ana, Matana ana 
EA AAN PN 

  

Ulen bean Hbisr Mon ajet Fm 

| Mendjangan. 
POELANGKEN SOEMANGET y 

2g Pande an SP & 

tomejoee PEHONG, KONGSIP 
KAKI - TANGAN LEMES, DINGIN, 
NGIL O£, POETJET, KOERANG DA- 
RA, LE SOE, GAMPANG TJAPE DAN 
SERING BEKERDJA DEBAT GOk- 
WAKEN OTAK ATAWA TENAGA - 

Tpoba Bowie! 

  

      

  

   Ula 

Anggoer tjap GLEDEK tida mengandoeng Alcohol, ter- 
mincem loess oleh antero bangsa, djika di Toean poenja: 
Toko of Apotheek tida sedia ini, lekas toelis pada 
fabrieknja. Waktoe bikin pesenan, soekalah seboet na- 

. manja ,, Pemandangan”. 
  

   

| semboeh dan akarnja teroet terbangkar Harganja satoe botol   

     

    SEPATOE SAND 
2 Ijap Ojempot 

3 ang keloearan baroe 
lt dari karet jang 

: | aslie,kelihatannetjis dan 
4 warnanjaseperti koelit. 

/, Kekoeatannja: 
Soedah terpoedji dan 
ta'ada bandingannja. 

4 Pandopot der ra?toko 1 5 
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TOKO - TIGA 45, BATAVIA, 

2
 

Pe
 

    Speciaal mengobatin roepa-roepa penja- 

kit batok, batok darah, sakit kotor, sakit 

mata, sakit tempolong, sakit peroet dan 

roepa-roepa penjakit loear dalem. 

Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang terkenal kemandjoe- 
rannja srenta banjak boekti-boeskti dan poedjiannja seperti di 
bawah ini. 

(1) LIAUW FIE KO, (obat sakit batok) moenta dara batok 
reak, soeara serak napas sesak, dan badan koeroes tida soeka 
makan, badan selaloe tjape sadja, kalau makan ini obat di 
tanggoeng penjakitnja lantas ilang. Harganja f 3.— per pond 
dan f 1.75 per 14 pond. 

(2) KO TISAN (obat sakit wasir) satoe obat jang mandjoer 
boeat segala penjakit wasir. Wasir dalem mace poen wasir di 
loewar, kaloe soedah pake ini Yosan dalem 8 hari tanggoeng 
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f 2.50. ane” 
(3) FC“ KO WAN, ini ada obat jang paling baek boeat pram-- 

poean janyz sakit pektay, sakit boelan, pinggang ngiloe tida bisa- 
dapet boenting kaloe makan obat ini pasti aken dapet hasil jang 
bagoes Harga satoe flesch f 1.50. 

(4) PIAN TOK WAN (Obat sakit mangga) ini pil speciaal 
boeat semboehken penjakit kotor toemboeh mangga (sheshoa- | 
yah) dan lain-lain, makan 1 of 2 flesch lantas baek. Harga 1 
fesch f 1.50, - Ng 

(5) PEK TJOK WAN, (Obat sakit kentjing) ini pil speciaa! SA 
boeat semboehken penjakit kentjing nana biarpoen jang soedah 
lama atawa jang baroe mendapetin di waktoe kentjing merasa 
sakit atawa tida djika makan ini pil tentoe bisa semboeh dalem 
4 djam. Harga 1 flesch f 1.—. 

(6) KAN TJHONG SAN, (Obat sakit kotor loeka) ini poeder 
boeat loeka-loeka dari sakit kotor ini poeder lantes toemboe isi j 
baek kombali. Harga 1 flesch f' 1.50. Dag 

Pesenan di locar kota dikirim .dengen Rembours. 
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     bel ar Ne 

: . Baroe membeli 
| dijn, renda boeat djendela, koe- 
.ningan tjantelan gordijn dan las 

karang jalah membeli ba. 3 

    
   

an tania sudin pada meu 2 

Apakah toean Achmad Basoe 

ki sendiri akan pilih itoe pera- 
bot-perabot ? 

Ini tidak perloe, Si neng Mi 

mi soeka toean Achmad Basoeki 
| 'setoedjoe, dan perkara harga 
| Moehasan lebih tahoe. Ia anak 
| moeda jang pandai, tahoe ba- 
.njak oeroesan dan boleh diper- 

4 tjaja. | | 

|. Djam ampat sore djikalau 
: Pakan Pasar Baroe moelai boe- 
. ka, neng Mimi akan ke Pasar- 

kain-kain gor- 

    

    

ag in-lain lagi. Oeangnja? Toean 
Achmad Basoeki ada memba- 

| wa limapoeloeh roepiah disakoe 
nja dan ini doeloe tentoe tjoe- 
koep, lain-lain belakangan, a- 

sal Moehasan jang bitjara de- 

"3 T —. Ong.     
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Doktor tase apa jan Lena 

la perbceat Th & : 

poedjikan” bier Itam "Th (5 
2 . 2 “3 ? 1 

kepada iboe' jang ma- LEAN Abel Ig ra 

sih moeda. Ini bier 
Ser - j5 @ nk 

mendjaga air tete iboe & 5 : : 

tinggal sehat dan tjoe- ti 

koep dan membikin 

darah baroe dan koeat. 

Lain dari itoe bier Itam 

enak rasanja. 

  

  

Ada tetangga depan itoe roe 

mah sama melihatkan waktoe 
neng Mimi, tosan A. Basoeki dan 

Moehasan masoek dan memerik 
sai itoe roemah, tetapi perha- 
tian loear biasa "1 dioen- 

djoek. £ 

Pada ganti harinja soedah 

moelai barang-barang datang 
'dengan dimoeat di gerobak se- 
'moea serba baroe.. Neng Mimi 

'atoer tempatnja masing-masing 
dan djam doea belas datang toe 
an Achmad Basoeki dan Moe- 
hasan. 

Toekang keree, teka lam- 
poe listriek, toekang letter sa- 
ma menoenggoe pesanan dan 
semoea ini djikalau didjawab 
tidak”, beloem sadja sama per 
gi, Moehasan poenja bagian boe 

at mengoesir dengan baik-baik. 
Poen aanvraag waterleiding dan 

listriek Moehasan jang haroes 

kerdjakan atas nama toean 
Achmad Basoeki. 

Keradjinan Moehasan dan 

boedinja peramah menarik per 

hatian neng Mimi, dan sering 

sekali sedikit-dikit Moehasan di 

panggil boeat membantoe ia, se 

gordijn jang akan digoenting 

pada oedjoengnja jang sebelah 

dan lain-lainnja. 

diadjak nonton dan sebagai- 

san. 
Sikap neng Mimi terhadap 

seolah-olah “terhadap soedara 
moeda, sering djoega ditanja   

perti tjantelkan renda, pegang 

Sesoedah itoe beroemah-tang 

ga beres, poen jang mendjadi 
'soeroehan toean Achmad Basoe 
'ki boeat toetoerkan djikalau ti 
dak bisa datang itoe sore, akan 

nja, tidak lain ketjoeali Moeha 

Moehasan lama-lama semakin   

tentang keadaan njonja Basoe- 

ki jang Moehasan tidak dapat 
memberi djawaban karena kata 

nja, ia djarang, boleh dikata ti 

dak pernah pergi ke roemah toe 

an Achmad Basoeki sebab iste 
rinja pendiam dan tidak ada 

boedi manisnja naa lain 

orang. 

Karena sering sekali ada toe 

kang idarkan programma bios- 
coop melaloei roemah neng Mi- 

mi dengan gerobak moeat gam 

bar besar serta boenji-boenjian, 
neng Mimi dapat mengetahosi 

apa jang akan dimainkan ma- 

lamnja. Pada waktoe siang 
poelang makan biasa toean Ach 

mad Basoeki poclangnja boekan 

ke gang Troeboek tetapi ke Ba 

wazirstraat, dan, pada waktoe 

itoe neng Mimi menjatakan so- 

renja maoce menonton.   

, Nanti sore beloem tentoe sa- ai Pin 

ja ada tempo” .djawab toecan 
Achmad Basoeki. ia 

,Soeroeh sadja Moehasanhan 
tarkan saja dan tjeuk Ijot”. 

»Tidak baik, kalau tidak de- 

ngan saja djanganlah pergi m 
nonton”. 

Roepanja hati tjemboeroe 

hadap penggawainja ada 
boel djoega pada toean Ach 

Basoeki, tetapi tentang ini b 
loem pernah ia toetoerkan te 
roes terang. 200 
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Pemboekaan officieel 1 Mei 
TOKO PANAY. 

Pasar. Senen 121-123. 
| Moelai sekarang boleh Ii 

      

    
     




