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Tarief

Teroes bertempoer
Paris,
Sabtoe (Reuter).
—

doe

a dari kekedjaman Inggeris. Angkatan De Bono

DALAM POENTJAK PERTEMPOERAN OEDARA ANTARA DJERMAN—ZWITSERLAND SOEDAH DIMOELAI.

tentara di Selatan mempoenjai arti besar. Dan
wan kita jang soedah ikoet dalam tentara itoe moengkin

barisan depan dalam perdjocanga

|

baroe ini”.

KEMOEDIAN

ato depan radio dari Ansaldo itoe menegaskan pendapat

ITOE

a kalangan politik di Rome, bahwa strategie dari neItalia akan ikoet dalam Pep ana djika dan sesoeRE

is, Minggoe

(Reuter). —

2.

Djendral Denis, minister

| pertahanan

mengeloearkan makloemat dimana
kan kepada ad
1 soldadoe Belgia di Perantjis jang teratoer baik.

otama

landjoet olehnja diterangkan: ,,Djika kita bangsa Belkeloearga, kemerdekaan jang tidak akan kembali

Belgia tetap berada dibawah pemerentahan Djerman. Djika
ang

DENGAN

tegoeh tradisi sebagai

laki-laki tahoen 1914,

Perantjis

dengan

jang

per-

tentara- Djerman |

Pidapatiah disimpoelkan sebagai
berikoet: ,,kemaren pehak Djer| man berdaja menjeberang Aisne
disebelah Timoer Soissons. Per-

Ipoer, djanganlah loepa bahwa kita berdjoeang oentoek

sendiri,

POELA

KEREPOTAN

PARA

N OENTOEK BELGIA

bagian peperangan dan pemimpin angkatan Belgia di Pe

ebih

DISERTAI

Tekanan moesoeh djoega disebelah Timoer Oise, dimana di
tempoerkan divisie segar2 dengan bertjampoer tentara pantser. Divisie segar2 ini berhasil
bagi moesoeh oentoek mendapat
kedoedoekan diboekit2 sebelah

SOLDADOE-SOLDADOE

tempoeran

paling

di soengai, dimana

maka .

ehak Djerman

hebat

terdjadi

kemoediannja

roen: anak boeahnja loeka karena pelor.

| toeh

Pesawat

kedoea

dja-

hantjoer di dekat Bienne,

| jang mengandarkan loeka hebat.
sd
bom Djerman di Trienen

di kanton

: roentoeh 5
an.

2

Luzern

tertembak

anak boeahnja di-

tidak dapat

dapat

hkan djoega

hoetan

atkan
,

antara

Ais

ise. Per-

-tempoeran meloeas dikedoea pan
tai antaranja didistrik Carlepont
dihoetan
Ourschamp
dipantai

mereka. pap pimpinan tentara | mengetahoei

dan ketab

kiri dari Oise berhadapan dengan
dal

(

ana

Poetjoek y skanglina

Noyon. Dilain medan peperangan

aa

kepada : mereka. Tetapi Perantjis minta lebih dari itoe.
dan soldadoe2, ketenteraman negeri kita tidak

Djerman nampak tidak berdaja
Mena
serangan besar. Da-

Oise

tetapi djoega seloeroeh kekerasan Toean,

mein
meloeas dengan tiada
bentoekan tertentoe. Tetapi kirakira dari tempat 10 atau 12 km
sebelah Selatan Ham sepandjang

oentoek bertempoer. Moesoeh mengalami
akan segera habis tenaganja. Kini kita mentjapai Tea
tinggi. Tegoebkanlah hati Toean”.

:

| soengai Bresle sampai Laoet. Te-

Sabtoe (Reuter). —

tapi beloem. sampai mendjadi
garis pertempoeran jang bersa-

' Djoeroe bitjara militer Perantjis
| menerangkan pengoendoeran gar

“Dari garis ini ' pertempoeran

Amiens sampai Ham

enf apaan

Paris,

toe.
makin mendalam kadang2
pai ke Selatan.

nizoen2 dari tempat2 pertahanan
Janeta

'hanjalah

per-

berkenaan dengan ba-

.gian poesat medan pertempoeran

jang seka

| disekitar Amiens sampai Ham.
Ini didjalankan dalam waktoe
| baik dan tentara telah mendoe-

| doeki tempat2 pertahanan baroe.
moslai besoek tidak

&- |

ah Jagi didaerah Italia,

'Pengoendoeran itoe diperentah
kan oleh poetjoek pimpinan sete-

| lah Djerman
mendapat kema| djoean sepandjang Somme dan
Ailette. Tindakan ini ialah oen-

toek mentjegah djangan sampai
| tentara didaerah sentral mendapat serangan dari samping.
Setelah tiba hari kelima ,,per: .tempoeran
oentoek
Perantjis”,
- | maka berdjoeanglah dengan ke-

-rasnja disepandjang medan

per-

eport di Kanaal sampai Aisne
oe- | gt Hugh Pena, sepang
can.
Mereka
detachement

minIu ja 1

ami

dimana pe tempoeran

Fine,
dilakoe-

kan. Djerman beloem . menjerang
an | terhadap Aisne antara Rethel dan
| Attigny.
Hingga kini mereka

|-membatasi

serangannja dengan

| | bombardement.

artillerie, Dari
Timoer sampai Barat dari garis
PenneganAn
antara anu.

|
al

ak mifi

di Pena

sampai distrik Bresle

sam-

Demikianlah tentara Djerman
berpantser bisa sampai didaerah
. medan Bresle dimana kekoeatannja beloem ditentoekan. “Mereka:
itoe sampai 20 atau 25 km garis
pertahanan Perantjis didjoeroe-

san Selatan dan Tenggara. Golongan Djerman

ini sanggoep

oen-

iroentoehkan
oleh
:
ngan oedara dikanSolothurn,
2 orang
anak

ton

boeahnja

lapang karena tidak
bantoean
infanterie.

Poetjoek pimpinan Perantjis telah mengambil tindakan.
BERLIN DIBOMBARDEER

Paris,

Sabtoe (Reuter). —

Makloemat marine Perantjis mengoemoemkan,

pada laroet ma-

i | lam pesawat2 marine melakoekan
bombardement

terhadap pabrik2

di Berlin bagian moeka. Semoea
pesawat poelang selamat.
ZWITSERLAND—D JERMAN
Bern, Sabtoe (Reuter). —
Hari ini ketika dilakoekan per-

tempoeran

oedara

lagi

diatas

Zwitserland telah ditembak roentoeh seboeah pesawat Zwitserland dan 2 kepoenjaan Djerman.
Seboeah pesawat Zwitserland di
dekat Porrentruy terpaksa toe-

»

pertem-

serangan tank menghan-

Paris,

Semalam

diterangkan

Djerman

melakoekan serangan baroe dari
Aumale sampai Noyon jang dilakoekan oleh 7 pantser dan 10 divi-

sie infanterie jang masih segar.

Ketabahan soldadoe
Londen,

—

Soerat

Sabtoe

kabar

Fremdenblatt”

(Reuter).

,,Hamburger

menoelis:

,,Peran-

tjis bertempoer sebagai beloem
pernah berkelahi seroepa itoe.

Diseloeroeh medan perang jang
150 km lebarnja hari ini kl. ada
| 4000 tank dengan 500.000 orang
jang menjerang. Malam ini diterangkan infanterie Djerman dengan
bekerdja
bersama-sama

bergerak

,,sebagai keprawiraan

nenek

mojangnja”.

mereka

itoe karena bahaja jang

Moengkin

dihadapinja telah mendjadi maboek, karena
berbaris di api
amoekan dari lepasan mitrailleur
dan pelor Perantjis.

Segala poedjian boeat soldadoe2

Tidak

moendoer

Perantjis.”

Paris,Sabtoe

(Reuter). —

17 pesawat Djerman

Djoeroe bitjara Perantjis semalam
menggambarkan
keadaan
sebagai
jang memoeaskan dan
Londen,
Sabtoe (Reuter).
berkata: tidak ada pengoendoe— Makloemat ministerie bagian
penerbangan
menerangkan
17 : ran, melainkan hanja pengoenpesawat Djerman
telah diroesak . doeran strategis”.

RA.F.:

12 pemboeroe

pesawat

Inggeris hilang.

TAKSIRAN SERANGAN
DJERMAN

Tidak perdoeli korban

Paris, Sabtoe (Reuter). —
Tekanan terhadap medan perang
Bresle

pada

dilakoekan

oleh

Djerman

"hari ini jang melakoekan-

serangannja
terhadap
medang
perang dari 96 km antara Auma-

le dan Noyon. Tentara jang ikoet

dalam penjerangan

itoe ada kl.

300.000
dengan tidak memper. doelikan besarnja kekalahan. Dilain
pehak dari serangan be-.

Sar2an itoe Perantjis moelai dengan gerak moendoer, oleh Djer-

man dilakoekan djoega serangan
besar

terhadap

Aisne.

Pertem-

poeran hari ini antara Laoet dan

Chemin des Dames

dalam kala-

| ngan militer Paris digambarkan
sebagai ,,pertempoeran paling
besar dari peperangan
waktoe”,

Paris,
Minggoe (Reuter).
—
Kalangan
militer Perantjis
menaksir
tentara Djerman jang
melakoekan serangan
1.8 mm
atau 2 mm orang dengan ditambah divisie pantser.
Ini adalah
semoeca tentara Djerman dimedan Barat.

disemoea

Sampai Argonne

Paris,

Minggoe

(Reuter).

— Makloemat pagi: ,,pertempoeran berdjalan teroes dengan kehebatan sama jang sedjak bebe-

srapa hari telah dilakoekan.
Pertempoeran meloeas ke Timoer
sampai
Argonne.
Pada
fadjar menjingsing pehak. moesoeh melakoekan serangan keras

lagi jang dilakoekan dari daerah
Chateau,

Porcien sampai

dan Populeux.

Goena mentjegah

salah paoverste

rerseboet

boekanlah

General

Winkelman,

Pemimpin

Tentara

6

!

5

ste biasa.
Kiranja
ma'loem

Neder-

seorang over
An

land, melainkan
|

kita nja

bahwa

n

disini,

aa,

patoet agaknja

takan

sidang

"

pembatja

adanja.

diroentoehkan

Londen,

Minggoe

(Reu-

ter). — Ministerie bagian penerbangan dalam bulletin mengatakan 8 pesawat Hurricane#R.A.F.
ketika kemaren metakoekan penerbangan patroeli diatas lapang
pertempoeran
Perantjis
menemoei 20 pesawat pelempar bom
Heinkel.
6 daripadanja ditembak roentoeh.
Poeloehan pesawat
Messerschmitss-109
jang
memperlindoengi pelempar2 bom
moesoeh tidak sanggoep memperlindoenginja
dari
serangan
Hurricane.
'Seboeah — Messerschmitt
djoega
diroentoehkan.
2. Hurricane hilang.

5P
£

4

5a

Paling baik sedoenia

Sabtoe (Reuter). —

Kehebatan
dan keboeasan dari
| serangan Djerman jang sekarang
| ini membajangkan pertempoeran

lama men

ham,

. Bajangan perang doenia

paling besar dalam perang doenia.

Serangan baroe
Paris,
Sabtoe (Reuter). —

toek melawan, tetapi dapat mendoedoeki
mendapat

ditawan.

Selama

tjoer 77 tank.

Djerman jang ke-

- moelai lagi di boeki

Selatan Aisne.

poeran terachir tentara artillerie
dibawah pimpinan majoor Pouyat
telah menghantjoer 38 tank Djerman. Seboeah batterij dari golongan ini jang dipimpin oleh kapten Van Delle hanja meroesak 19.
Lain golongan artillerie dibawah
pimpinan majoor Junin jang men-

sedjak

tjoerigakan.

Semoea berita mengatakan mereka mendapat kekalahan besar.

AHLI NEGARA JANG MENGOESAHAKAN DAPATNJA MERANTJANGKAN KEMENANGAN DIACHIR KEMOEDIANNJA.

djatoeh.
BELGIA

KESIBOEKAN

oleh

di Lon-

2

KE POLEN.

hingga Djerman bersama Italia dapat m lepaskan Eropah

den, karena

Yard,

Pari Ss, Minggoe
(Havas).
— Soerat kabar jang terbit sore
menjatakan
kepoeasannja
tentang
keadaan
militer.
Dalam
,Intrans Igeant” Gallus menoelis, bahwa pada tempatnja oentoek optimisme.
Tahoe
benar
moesoeh ada koeat, tetapi djoega soldadoe Perantjis adalah pa-

ling

baik

sedoenia, lebih baik

dari
siapapoen dalam memberi
perlawanan dan pertahanan oentoek mentjapai kemenangan.
.Goedang

mensioe

3
S

dibakar

Londen,
Minggoe (Reuter). — .Makloemat ministery penerbangan:
,,sepandjang
hari
Sabtoe
pelempar2 bom R.A.F.
jang

sedangkan

melakoekan

3

sera-

ngan terhadap garis2 perhoeboengan moesoeh antaranja-perapatan2,

simpangan2

soengai

dan

dibelakang medan pertempoeran.
Djoega poesat2 militer, kolonne2
dan alat pengangkoet dibombardeer. 2 dari pesawat kita hilang.
Serangan ini pada malam harinja
dilandjoetkan.
Djalanmasoek
Amiens sebelah Oetara dan koentji2 didaerah Abbeville mendapat
serangan pelempar2 bom jang
besar.
Goedang2 mensioe jang
disemboenjikan di Ardennen jang
banjak hoetannja telah dibakar.
Lain golongan pelempar bom ig.
besar melakoekan serangan malam tertoedjoe poesat2 militer
didaerah jang meloeas dari Ardennen ke Timoer Laoet sampai
provinsi
Rijn dan daerah Roer.
Pesawat2 dari ,,Coastel Command”
melakoekan
serangan
bombardement dan mitrailleur ter €

hadap tank2 minjak Ghent dima-

na
menimboelkan
keroesakan
besar. Semoea pesawat poelang
selamat. Pesawat2 kita kemaren
telah menembak
sawat moesoeh,

roentoeh

10 pe-

Chesne

(Lihat samboengan di pag. 3).

5

Nanda IR an mt

demikian

ditangkap

“polisi Scotland

Gk

ana

—.
KABAR- KABAR
MEWARTAKAN
ROESLAN
AKAN
MEMINDAHKAN TENTARANJA DARI BATAS ROEMENIA

telah

-

Pap Bana hs BA

bak

KETERANGAN

kelman

ada

Overste Win-

Ka

ta

moengkir

MENOEROET

tertoelis bahwa

Pa RN

an be

tentara Italia jang" diadakan

ITOE

DIPLOMATIK LOEAR NEGERI DAN PARA DJOERNALIS
OENTOEK KEPENTINGAN DJERMAN SENDIRI DJANGANLAH
SAMPAI
MENGGANGGOE
KETENTERAMAN
DI
LAOETAN TENGAH DAN EROPAH TENGGARA

s.k. ini pada hari Sabtoe,

gi

Ba

SEDANGNJA

JANG DITANGKAP.
Seperti terdahoeloe beritanja,
ja'ni
termoeat dalam

“ti

ran berdjalan teroes sepandjang
hari
diseloeroeh medan perang
dari
Laoet sampai Chemin des
Dames. Dari Oise tekanan moesoeh diilir Bresle mendjadi koerang, memoesat daja oepaja dimedan jang loeas antara Aumale
| dan Noyon.
Divisie infanterie
moesoeh, jang hingga kini tinggal dibagian
belakang kini ditempatkan di vuurlinie. Dengan
dibantoe oleh artillerie kocat mereka digaboengkan dengan tentara berpantser jang pada hari
jang
laloe
telah
mengadakan
aksi. Banjak
divisie Perantjis
melawan
7 divisie
moesoeh.
Pengoendoeran - dilakoekan
kedjoeroesan jang diperentahkan.

PERTEMPOERAN BESAR-BESARAN SOEDAH TERDJADI DIMEDAN PERANG PERANTJIS DIMANA LANGSOENG SAMPAI ARGONNE. DISINI DJERMAN MENGELOEARKAN SEGENAP TENAGANJA DENGAN TIDAK
| MEMPERDOELIKAN BANJAKNJA KORBAN.
ai Ta:

OVERSTE

Makloemat malam: ',,pertempoe-

-

snake

OETARA?

k

AFRIKA

W eygand| pa

er

Senen
107,
Batavia-Centrum.
Advertentie,
keterangan
kepada
Administratie.

Malin

RANG

1810 WI.

me

N

1440. WI. Administratie

:

sn
panai

dari pendoedoek

| membikin pakaian, akan mengada

la

ustaa
suedah "kebal
Pe
| goena oedjian H.L.K. Pertemocan

Setelah diperdengarkan

isian

| Iinja dihoeboengkan dengan perdja
:.

| ra laloe dihidangkan makanan dan
i-

| minoeman kepada tamoe2 jang ter

In | diri dari anggauta2 P.N.S.

au

njamboet keloeloesan t. Turangan setelah diadakan pembitjaraan le| dalam oedjian tsb. diatas itoe de- I-bih doeloe dengan badan2 jang me
ngan sepantasnja. Dan peringatan | ngoeroes soal itoe nanti di Eropa.
itoe habislah djam 1 siang.
| Soedah barang tenoe, bahwa tiap

“leh dikatakan tjoenis “disiarkan

a oentoek mentjoekoepkan perso-

nel angkatan
djoetnja.
Perloe

laoet —

dja dalam ssk. Belanda.

—a

lb.Ie

apakah, manakala hal ini ber

tentangan dengan

dengan ta" boleh daa!

an, jang

garis pendiri-

| ri burgelijk,

'menoeroet keterangan2

militer

|dapat mengerdjakan segala kewa- .goeh, advertentie2 itoe akan dipa| djibannja jang loeas itoe, seka-| | sang djoega dilain2 s.k.

anggauta2

ini dan seteroesnja boeat ke |

| Di Hindia dengan diam? dan de

(ang

S'sunfonds

.C. apa sebab pendidikan goena
| onder opsir.'itoe tjoema meloeloe

Tindakan terhadap pentjo-

Hotiand!/.

jang

akan

dimoelai

dilakoe

dengan
hasil?
“Enda tanggal 18 Januari 1940 t.
Kan, 'anggauta
volksraad, telah
| pertanjaan: apakah

donesia dan Timoer Ie

5 'tindokan2” terhadap pentjopetan- 21

3

orang

adalah

pada

kan mendapat

tempatnja

poeti

pin

Henesia

1

tatanan

matinokeakni

di bawah

ini kita toetoer-

didapatkan

kepastian jang par-

tas bahwa

bisa didapatkan con

| tact jang tidak” berbahaja, akan
diserahkan ke dalam tangannja
“ Internationale Roode Kruis di Ge

tertentoe dilapangan jang tersang-

Dengan menoenggoe ha

Ba: dari peroendingan. ini, jang me
mang masih beloem selesai, pada

.neve,

jang,

sebagaimana

doeloe

pikiran pemerentah tidak ada ala-

telah kedjadian dengan beroelang-oelang, soedah - mengatoer

| gan oentoek mendjalankan hal2 se
“perti diseboet dalam soerat permo|

contact demikian dengan lain2
negeri dan djoega bersedia oe-

- | honan, jang diseboet oleh penanja| roes contact dengan Nederland.
pertanjaan-

Jaja itoe, (13 Januari 1940 ditoe- |
Bidan

kepada Pokerol: Dana.

1.Nama dan nama

| kan.

Ditoentoet karena maki

2 began pada soeatoe toko Tionghoa
ti: | dipasar Mr. Cornelis, karena eige- 2
oentoek -pe-

“bangsa
Nederland 'sadja,
| oentoek pemoeda anak-

nPn

—naar dari toko tadi terdakwa telah
| membikin dan mendjoeal parem de

ngan memakai tjap ,,Singa” dida

pada Ta Ti | Iam etiketnja jang tidak sjah.
3 Sebagaimana telah diketahoei
minjak 'parem tjap Singa dikeloe
e 2

keloearga.

jalboc-

TS

Na Letaki atau pereripban.

"3 Pekerdjaan (kwaliteit), sekolahan dan lain2nja.
6. Tempat tinggal paling bela
kang'jang diketahoei.
7. Perhoeboengan familie.

8. Wali atau ptngoeroes.

0. Sifat dari contact jang dii-

Tjiang| “nginkan

(a. correspondentie,
a- -toendjangan, poelang).

$ arkan oleh toean Lim Eng

di te

(de-

as Tere dar tanggal kelahiran.

kan handelsmerk.

: Politie telah melakoekan penggre

h it lak hanja

ae

ngan lengkap).

2. Kepala
2.

yah dan jang TN

10. Pnan

ongkos. tg

Piang, ja/tidak.

ME Seet

"En Pelaboehan

toeroen “kapal

, n “koninktiko |
taka 1 tadi terdak : jang diinginkan.
mn karena soe- | wa 'meniroe tjap terseboet dan me
12. Keterangan: tentang contact
dan Kanaan zK roegikan tocan Lim Eng Tjiang de
jang didapatkari.
ngan djalan jang tidak ENl
AL
III. Boleh dipertjaja, bahwa seSekarang

#

ana

pemeriksaan

muda

masih
Base

Lea

Y

di

:
3

Pertandingan Fadjar-Ster.

perti
5

terdahoeloe

beritanja,

ingan - sepak-raga Fadjar
Na
berkesoedahan

—Itoe Batin Pala

ba

si | han Taka “misa

berkesoeda-

Fadjar

meli-

dari ma-

diketahoei

beri

ra'jat paling toea ini, ditoen-

oeh

kepala2

gama

#1

selaloc|

ada salah mengarti tentang gege
vens jang diberikan oleh itoe Bu

: tempat itoe, maka bestuur telah
beroending dengan burgemeester
: | oentoek mengambil tindakan jang

memadjoekan

jang

golongan

kepala2

desa

dan

dis-

kepala2

diberi instruksi tentang

goegoeban,

sedang

“karang tidak ada alasan lagi boe
at kesangsian, jang masih ada pa
da banjak-orang.

disamping

baroe akan: dioe-

roes pada sesoedahnja. aanvra| gen jang diterima
di moeka itoe
| tanggal soedah rampoeng diker' djakan.

(Aneta).

it

pem

patokan bahasa plaatselijk belangen terserah kepada masing2 tja
bang, akan tetapi Pasoendan Djakarta-Raya berpendapatan bahwa
dalam sesoeatoe hal — apalagi kamag hal itoe TE NEEUAI persatoean
— badan gaboengan terseboet tidak akan menjimpang dari toedjoe

:

Dimana-mana
moean,

diadakan

jang dipimpin

perte-

oleh

para re

gent atau lain2 kepala district boe
at menjeroekan soepaja ra'jat te
tap tinggal tenteram, teroes
bekerdja, dan hendaknja mempoenjai :
kepertjajaan penoeh2 kepada imam
imamnja dan kepada kepala2 desa
jang ada ditengah2 ra'jat itoe.
Ternjata bahwa seroean soepaja
ra'jat,

kepala2,

Keloearga

Pemerintah

— Mahkota

dan

berpera-

saan satoe telah beroleh djawaban :|
jang soetji.
3
Berkah penerangan dan en
|
sanaan

pimpinan di'hana

dak terdapat goegoep
Baik

kaoem

tani,

sadja

annja kalau ia tjampoer tangan da
lam plaatselijke belangen itoe.

Dari sebab itoe Pasoendan Dja-

karta-Raya
kepada

telah mengoesoelkan

secretariaat Gapi

oentoek

atau gadoeh,

macepoen sauda

tergangoge

Berita

man

sedikitpoen

tentang

jang

Djer-

1

di Nederland

:

diterima

soenggoeh

dapat

memoeaskan

pu-

dengan

rasa

Kita tidak pandjangkan lagi me
loekiskan tentang film itoe.
Tjoema ada perloe satoe dan lain
jang

agaknja

baik

(candidaat dari Parin-

dra).

Oleh karena Mr. Amir Sjarifoedin itoe kebetoelan candidaat jang
oleh Pasoendan dioesoelkan kepa

da Gapi oentoek ditoendjoekkan se |
bagai djagonja, maka dalam pilihan gemeente jang akan diadakan

Tjerita,

Scenario

dan

. tanggoengan

seur,

jalah: Njoo

Technic,

Camera,

da-

3

Kris Mataram.
'Dengan
segalanja
baroe.
Sesoedah Nji Roekiah, miss Hadidjah dan miss Titing main dalam
film, maka kini akan moentjoel di

Film itoe dibikin oleh Oriental
Film Coy dengan nama jang soedah moelai mendjadi pembitjaraan
ramai, jaitoe
Kris
Mataram.
IN

4

datang

1

nja oentoek
mempersaksikan hal |
jang baroe itoe. Demikian djoega : |
halnja dengan flim
Siti
Akbari,

jang soedah beroelang2

bikin.
lam

Productie
tangannja:

di

moelai

|

Seng.

alto, Senen,

Hock

nan

di Rt
1

Cutting

seanteronja
Tjan

hingga

Cheong

Sound,

da-

Siong.

Selain
itoe Fifi
Young bergantoeng poela
dengan para-pemain
jang lain.

Naik toeroennja harga barang-barang oentoek export.
Menoeroet

voor

Centraal

de Statistiek,

-fer dari harga

toek

export

teh, timah

&

Kantoor

maka

ning

barang- -barang

(goela,

dll),

karet,

oen-

copra,

terhitoeng

1929

100, adalah sebagai berikoet:

Tahoen

Boelan

Index-

1

cijfer.
Selain itoe pembikinan film ,,Kris
Mataram”
diatoer “dengan tjara |
jang berlainan, jaitoe isi dan soe

1937

soenan tjerita dibikin dengan tje-

1938

September
Maart
September
Augustus

44,5

1939

September

52,4

Ts
1

56,3

jan

1936

September

&

Dialogues dibikin seperti -omo'ngan
biasa, normaal dan actief.
Tjara-baroe ini ditjiptakan 'goena
satoe

pertimbangan,

63,5

52,6 “al
AO an

2

47,9

November

1940

Maart
April

a-

Batas
49,5

Mei
Tahoen

47,8

Minggoe

atau setjara fantasie.

»Kris Mataram” selainnja didjel
makan oleh satoe film-Company

39,7

Maart

pat, Non:stop, dan setjara ,,kilat”.

tjara tjepat, setjara lambat.........

hoe.

berdoejoen2

ti malam dipoetar kembali

kan systeem mana jang dipakai, se

mendjadi ta-

penonton

Regi-

Sjarifoedin.

oemoem

'

kalau mendatangkan barang jang
13
menggemparkan, mesti menjebah- 33
21

Regie

tjiptakan

Diharap

|

banjaknja,

seorang

menjokong

candidatuur Mr. Amir

demikian

loem berkesempatan oentoek mem '

pada hari Rebo tanggal 12 Mei '40
akan

pendoedoek

persaksikannja,

oleh oemoem.

itoe,

Pasoendan

2

Kota sebesar Betawi ini dengan

poetar dibioskop dikota ini,.
Tetapi bagian kota lainnja masih be

boektikan kesampoernaannja
dalam beberapa film jang ia pernah

Soedibijo

Kembali menghadapi poeblik,

diketahoei

raad Betawi sekarang ini, jaitoe
candidaat dari Gapi.
Barangkali disebabkan beberapa
keberatan jang principieel oesaha
Pasoendan ini tak berhatsil, sebab
kini terboekti bahwa ada doea can

Slamet

i
ie

moerka.

kan

bliek.

lam

'-

djoega.

gerebekan

tjoerang

itoe dimana2

mereka

dan Printing
dalam garantienja
Joshua- WONG, jang telah mem-

K.B.D.).dan toean dokter

2

gar2, ataupoen kaoem pekerdja se
moeanja
melakoekan pekerdjaan
setjara biasa sadja.
Perkoendjoe
ngan pasar,
perhoeboengan kota
dan doesoen tetap berdjalan tidak

indahnja tjerita itoe

memadjoekan
candidaat oemoem
boeat lowongan di stadsgemeente-

didaat, jaitoe toean Mr. Amir Sjari
foedin (candidaat Gerindo dan B.

ti-

—xa

jang ahli dalam doenia film, jang
mengatakan, bahwa film itoe akan

nja

d:

meng-imami dalam tiap2
sembah
jang kehadhirat jang Maha Ting
bagi keselamatan Nederland
dan

Index-

cijfi
18 Mrt. —-23 Mrt. 51,

1940

25 Mrt. — 30 Mrt.

51,4

setjara baroe,

1 Apr. — 6 Apr.
8 Apr. —13 Apr.

50,6
50,0

Samboedjo — Kho Sin Kie.
Goena Fonds Roode Kruis
Ne-

22 Apr. — 27 Apr.

48,6

6 Mei — 10 Mei

48,4

baroe, poen dengan
lain dari jang lain.

15 Apr. — 20 Apr. 49,0
derland, kemarin

di Bandoeng

29 Apr. —

te-

IV. Bureau kabarkan dengan i ini, | lajar poetih ialah seorang jang di lah dilakoekan pertandingan tenbahwa seliwatnja 1 Juli jang awaktoe doeloe main dipanggoeng: (inis antar Samboedjo lawan Ko Sin
kan datang
formulier-formulier
Fifi Young.
| Kie jang
berkesoedahan dengan |
! jang diterima

«

a-

..djiban, pemeliharaan keloearga

a-

'berian tahoe akan keadaan negeri
an
perang (staat van beleg)

dapatlah kita dengar dari

kan isinja biljet tentang sesoeaaja djoega.
| toe begunstigde masing2, seba-Oentoek 'mendjaga keamanan di gaimana jang itoe, kalau soedah

| dalam

ke-

Sampai disoedoet jang paling dja

a-

dikerdjakan.

2. Oleh karena masih

be-

—reau,

im

oedara

sesoedah

g “Bagaimana

toe, meskipoen soedah ada: hasil

2en

soeatoe

'boengan rapat dengan pendoedoek
jang ada didaerahnja masing2.

besar Banjak: aib

mulier soedah

aan, “pendjagaan dan
"5

tentang

djang . oleh barisan

pe-

| Sebetoeinja memang masih

sidang ramai

trict, polisi dan desa segera berhoe

Y

3940

| keadaan2 jang boekan2 (kabar
| ngin) jang bisa menimboelkan

4

Pemerintah,

Inai
f

dipertjaja-

$

| mena: soedah mentjoekoepi?
“Djawab

mengoe-

ta tentang serboean Djerman dan
kemoedian peristiwa2 jang mengedjoet2kan telah berdjalan, maka ka
oem regent, pendjaga dan pemim-

pedagang? di Senen itoe

24 kini menoeroet pertimbangan

antara

berbagai2

sjarakat.
Segera

| dan pentjoerian ketjil2 jang meng

ganggoe

jang

dan mengangggap

gevens

hasil oleh karena

adanja pimpinan jang ahli.

goena

wadjiban jang soetji oentoek mem
berikan
bantoeannja
sepenoeh2
nja, dengan djalan menjiarkan ge-

lam bagian boelan ini jang kedoea,
dan dalam boelan2 jang akan datang, dapat diberi tahoekan, bah
| wa peladjaran dalam EHHBO akan
: tidak dimasoekkan dalam program:

1. Sedjak bekerdjanja ini Bureau- dari semoea bagian dari la

kewadjihan

ini,

da-

”
| djaoeh tentang bekerdja dan tja-|t ti ing sekali.
ra - bekerdjanja Contactbureau| “Dengan djalan 'ini maka djoemlah djam peladjaran dari koersoes
Indonesia — Nederland ada dibe
B. ditambah, tetapi pendoegaan
: -rikan keterangan:

pet di Senen.

mena “kan

(Aneta)

B.,

tenaganja

dengan badan2 bestuur dalam sa'at
genting ini adalah satoe perkara
jang paling
penting.
Pehak bestuur sadar sepenoech2nja 'atas hal

dikan 12 djam lamanja, jang akan
diberikan oleh dokter2 perempoean. Tindakan2 ini perloe, oleh ka
'|-rena pengalaman menoendjoekkan,
Akan meloeloeskan beberapa | bahwa methode mengambil peladja
permintaan keterangan terlebih | ran bertoeroet2 itoe sangat pena

tanggal 7 Juni: "1

“Soedahkah

Nederl.

Covim

pendorong mengeloearkan

ling mengarti

Nederland
lebi.h
Warta
doeloe.

—

|

ini |

Contactbureau Indonesia—

2 1 . madjoekan oleh t. Soetardjo dalam
pada

goena

sampai ada berita2 tersiar tentang

Hindia.

ma dan akan diganti dengan pendi |

sh Bagpa
pemoeda Belanda sadja.
Demikianlah pertanjaan jang di
peessa

f 2.500

Rsode Kruis dan f 2501 goena

'dan tentang tindakan2 jang 'bers
fat ekonomi,
|.
Sangat
besar pesanan k
mereka
'itoe
mendjaga djar

Pekerdjaan bersama ataupoen sa

Pensioenbank

Baik di Hindia maoepoen dilaoetan | pemerentah mestinja dalam hal oe | dari
Pensioenbank diseloeroeh
Eropah
Marine Nederland “mesti | roesan advertentie2 dipegang te- . Indonesia, sedjoemlah f 5000. -:

5 Tana

roes

| jang bisa mendjalankan pekerdja“an ini, akan ikoet menjingsingkan
via Direksi dari A.V.B. telah di - lengan badjoenja.
2)
Hal2 jang
mengenai koer| stertkan pada Javasche Bank a- |
''soes2
oentoek
mendapat
insigne
tas nama pegawai2 persicen da

sa

kita seperti beri-

kan kepadanja.

Steunfonds.

Centrale

Nee

'memperma' -

Peristiwa peperangan jang dahsjat jang mengenai bagian
Keradjaan
disebelah Eropah disegala
soedoet menimboelkan rasa terharoe. Perasaan sama rasa jang di-

segenap

Oleh

Barat

koet:

sebagai

Goena

ne Sa 'adialrowikana oesa

loemkan

@bebernder

mereka diwadjibkan poela mem
ra waktoe jang akan dibagi2kan ia
timboelkan
oleh
karena
ini
kepada
beri kata-kata hiboeran dan
pen| “lah pakaian2
roemah2 sakit, se- |
barang
hal
jang
berkenaan
dengan
dofongan»
Dari
mereka
itoel:
ialah oentoek
! | dang maksoednja
kepentingan oemoem, adalah bagi | diharapkan mendjadi teladan te
|Ni membikin pakaian2. goena orang2
hamba2
kekoeasaan meroepakan
tang tjara memperhatikan kew
. pelarian bangsa Belanda di Peran

| orang perempoean dalam kota

2

toean

Djawa

me- | tjis dan Inggeris pada waktoenja,

- Poen tidak loepa oentoek.
&

sidang oentoek menjerahkan

“kan dikerdjakan lebih landjoet oleh kaoem iboe dikota Betawi dan
.sekitarnja, pada hari Selasa
be“sok, digedoengnja Kebon Sirih 212
djam 9 - 11 pagi.
Boeat sementa

lij | matjam pidato jang satoe dan lain
lan perkoempoelan tsb. dalam tem
- I.poh 20 tahoen itoe. Habis oepatja

P

| pakaian2 jang digoenting, jang a-

ng | dimoelai djam 9.45.
|

ADOEKA

dhdarben

1 tahoen

ikoet merasa |

LN beta

an . ngatan

Perasaan

.

Kas
$
Ptelaja Ban Akan

Pembikinan Jablai Covim.
Pengoeroes Harian Covim dikoperi-| Ita ini memberi tahoekan:
per11)
Komite
kaoem iboe, jang|
Eh menjanggoepkan diri oentoek mengerdjakan peratoeran pekerdjaan

kemenangan Samboedjo ja'ni 2-6,
“6:4 dan 6-1.
|
Perkoendjoengan sangat besar,
Verslag lengkap besok.

4 Mei 481

14 Mei —18
20 Mei

27 Mei
NP PAN

nja.

Mei'

—

25 Mei

—

1 Juni 474"

Pr Dame anan

4

F1

L Lembaran “pertama pagina I

DITANGKAP DJERMAN ?
Parsnnenan ama

““Gamboengan dari pag. 1).
— Hari hebat

militer

"0

Londen, Sabtoe (Reuter).
“ — Menoeroet kalangan jang ber. koeasa sir Lancelot Oliphant,
.ambassadeur

“Paris, Minggoe (Reuter).

2 aa Kalangan

1

:

Londen,

Inggeris di Belgia

| loear

poela sebagai hari kritiek. |

7 pelempar bom. 2

pesawat kita hilang”.
DILOEAR PERTEMPOERAN

| menjelamatkan
|-pasan Djerman.

pin ,,New York Times” mene| rangkan,
bahwa pada minggoe
ini djoega akan dimadjoekan

ke-

dimana semoea bangsa Amerika
dari oesia

18 sampai

45 tahoen

akan mendjalankan peladjaran
militer. Hoekoem itoe mengadaI-kan poela dienstplicht dalam
kan

lagi. Lapangan

. Sehiphol dan

FAN

Dewan minister

HAAG,

adalah men-

&

”

x-

Sampai -Argonne,

(Reuter) —
"Park
ita
“Yaa 5 terkenal |
Fath.
Tania.
Jang
2
- Makloemat malam:
»Sebagai
di- | diam
| itoepoen mendjadi korban. bom
kabark
an
pagi
ini
medan
1.
peran
5
Demikian djoega station
Te
Rotterdam tentoe akan
coolsingel |
21
adanja

dari

hotel2,

toko2 dan

hebat, dan sebocah

,.

bom

dimana bom-bom

moemkan

er

aa ar

barang1g bom.
D

|

ksne

sebagai djoega. pangka-

.njah tawanan2 dan sore kemarin di

oempamanja Den Helder di Noord

daerah ini moesoeh

| Holland.

.roepa itoe terdapat

Breda dan Tilburg dekat watas |

antara

kkan be- I-poela
Belgie poen menoendjoe
an jang se-

kas bekas pertempoer

djoega

Dan Maastricht, jang terletak
disebelah Luxemburg djoega me-

.. Ker

z

n2 jang lain,

Stater
| tak Napak

Poen
tentara moesoeh

di

tara pantser jang segar2 jang diki

| jang ter kenal itoe poen ditemba.
&

di Aisne.

visie baroe itoe dibantoe oleh ten-

— | mengandoeng: sedjarah -Stavoren |
:

disana

rim kesektor Selatan Aisne didekat
Soissons.
Serangan malam dilakoe
kan djoega terhadap distrik Ponta
vert.
Di Champagne
kita menemoei serangan, dimana moesoeh pa

da matahari terbenam diseloeroeh

dari kebinasaan jang
panen
. dari: mo

medan . peperangan,

sepandjang

Koresponden. dari

Standard” di New York menga-:
barkan, bahwa “Inggeris telah
mengoper 20 'kapal2 N-A.S.M.
(totaal 200.000 ton) jang dengan
anak kapal: sebagaimana biasa
akan berlajar. memakai bendera
Belanda.

Djangan

djoeal effect Djerman

ngan perlawanan.

Perloenja

Djerman

reserve

bank”.

ditjatat itoe soepaja

djangan

sampai men-

djoeal effect2 jang merampas di-

- Sebelah Oetara Vouziers sege-

berbagai negeri ketika melakoekan pe
anna.

“rombolan tentara berpajoeng men

djembatan jang: paling besar di
Nederland jang didirikan dengan

darat dibelakang

itoe soe
kesenian nan) Kera: | dah dikepoeng. Sekalipoen mereka
tjapai

dan

djoemlahnja

mangat dan tabah hati.

ma, moNNk

aa ae jang, teroeta

sedikit

'Dengan

melandjoetkan aksinja pemboeroe
pesawat kita dan pelempar bom

daki adan lagi. Pi Ven 1 melakoekan serangan

hebat biar |
per
memberi
moesoeh
pehak.
.Ipoen
| lawanan keras. Penerbangan penje

“lidikan jang pagi ini dilakoekan
menoendjoekkan bahwa berbagai

kolonne moesoeh

disitoe. (Briformation).

boleh djoediserahkan

kepada Postspaarbank.

het

bestuur

(Palembang)

der

Schoolvereeniging

voor 15 Juli 1940 a.s.

RERE

Pemberian

NN
PENUAAN

tahoe

borongan

at
3

boeat

oemoem

“ Pada tanggal 20 Juli 1940 di kantornja Zelfbestuurder
dari Landschap Sanggau di Sanggau Residentie Westerafdeeling van Borneo djam 10 pagi akan di adakan borongan oemoem dari pekerdjain:

Penerangan akan diberikan di tempat pekerdjaan
. tanggal 1 Juli 1940 djam 10 pagi.
Bestek

en voorwaarden

dan

gambar

gambar

beli di kantornja Zelfbestuurder jang
dengan pembajaran f 5.— satoe stel.

Panembahan

pada

dapat

terseboet
—

GOESTI MOHAMAD

3
di

x

diatas

THAER

Sanggau.

ShSo
RTA
moerid2 koersoes 1940/4090 moelai
al
On-derbouw 3 Tahoen goena moerid2 kl. 7 Sekolah Rendah dengan voorklas. (goena moerid2 kelas 6 Sekolah Rendah.)
hoen goena moerid2 dari Mulo (kl. 3 loeloes).

- toen
kap
ang
B.B.
hak
rid2

dan

Bovenbouw

2 ta-

oedjian praktijk. Mintalah

prospectus dengan

kontrole: Toez.

inschr. form.

boekti2

dengan

jang

bisa

keterangan2

dipa-

jg. da-

pat dikontrole atas permintaan pada: Vereenigde Ned. Ind. Handelsscholen.
oleh Dep.

O. en E.).

H

V.S. HANDELS-VAKSCHoOOL
Soerabaja - Oedaan-Oost 40 - Telf, 4581 z.
MALANGSCHE
HANDELSSCHOOL
.M.H.S. - Temanggoenganstr. 6 - Malang - Tel. 959 Mig.
BANDOENGSCHE
HANDELSSCNHOOL
B. H. S. Floresstraat 10 -Bandoeng- Tel. 2232 Bd.
|
DJOKJASCHE
HANDELSSCHOOL
D.H.s. - : Kweekschoollaan 3 - Djokja- Tel. 925 Dk.
Batavia- Filiaal i.o.r. Augustus 1941. Organisasi Sekolah Dagang terbesar di Hindia dengan hasil? jang tidak ada lawannja,

praktijk dan penempatan dari jang loeloes.
SE BE
Me SR
an ma Ba AR en na

mendapat

ngan dahsjat dan
banjak alat sendjata,

sera-

meninggalkan

Hari
Kewadjibanmoe !
aa

—.@
.@
@

Ka

segala Na

Us

:

Rebo tg. 12 Juni 1940,

“.

430 — 8 sore

Indonesier, insjaflah!
Indonesier jarg sadar !

nga mm

Mr. kia Sarifoeddin
(Ketoea oemoem P. 8. Gerindo
anggota
secretariaat
Gapi)

pada

hari

oentoek

5

goena moerid2 dari Mulo (kl. 3 loeloes). peladjaran dagang lengdengan 15 vak dan bekerdja praktijk diproefkantoren kita. Oesekolah menoeroet kekoeatan gadji moelai f 6,50 O.B. dan f 10.—
(Ouders-ambt. kindertoelage). Semoea goeroe2 jang mempoenjai
oentoek mengadjar vak2nja. Penempatan? jang baik
dari moejang loeloes dan hasil2 jang tidak ada lawannja dalam segala

garis pertaha-

nan kita dan kini mereka

| tetapi tentara kita. meneroeskan
pertempoerannja dengan berse-

peranan

aan

(Disetoedjoei

Washington,
Sabtoe
(Reuter). — Schatkist memberi
'perentah
oentoek mentjatat se-

tempat dimana dilakoekan . sera-

ketar La

Na

“kai oentoek

roesakan barang2 .pengoempoelan

Belanda, .poen tidak ha- |

DAN dan MAKASSAR
ga boekoe
itoe teroes

Het Bestuur.
yan de Schoolvereeniging Pladjoe.

en

Evening !

langsoengkannja. Moesoeh hanja
| berhasil menjeberang Aisne didoea

: koempoel dari berbagai daerah ke |

|

te richten

|

Londen, “Sabtoe (Reuter).
—

dan ke

ih Pa,

ven

Pladjoe te Pladjoe

3 Bendera Nederland

moea effect loear negeri jang ada

a-.Tang berasal dari sedjarah jang di

penjim-

of Buropeesche Hulpacte. Bij solicitatie vermelding dienst-

ai Nederland

di ,federative

Tatan

mengoe-

peristiwa sport

orang2 sport jang terkedipakai
oleh
aktieve

“Saking WRenter).

| Chateau, Porcien dan Argonne me-

| annngga arti Tak

kepada

neroeskan. peladjarannja.

Keadaan se

sampai sore ini mereka moelai Ia

Di Zuider Zee, pelaboehan jang
K

Diperingatkan

pan oentoek menjerahkan boekoe
spaarbanknja kekantor pos boeat
menoeliskan boenga tahoen 1939.
dan jang lebih doeloe.
Di BETAWI, SOERABAJA, ME-

" ,»SMEMBOEAT SATOE MESDJID DI SANGGAU”.

: Aa

Oisne dan Noyon dengan
di Soissons

POSTSPAARBANK
DI HINDIABELANDA.

. jaren, praktijk, afschrif ten diploma's etc. Aanvangsalaris
f 175.— plus f 30.— hoofdschapstoelage: vrij wonen. Brie-

poela pagi ini

gi dengan serangannja setelah

keroesakan jang be-

.$

jaitoe
moeka
dienst.

di Rot-

akan didirikan restaurant,

ke

menghadapi oedjian berat. Tidak

roe.

: ki.

mengalami

'kalahan besar sekali.

| nanggoeng

semoea

Amsterdam,

cafe dan toko2 dari kajoe sebagai
pengganti jang diroesak2 bom
Djerman.

(Reuter).

derland dapat. melarikan diri 8
soeh lebih koerang daripada sema| lam. Nampaknja sebagai diterang . instructeur, kl. 100 anak boeah |
kan dalam berbagai keterangan ba
dan peladjar2 itoe kini disini me-

Jian Armada Belanda jang lain2,

2

Sabtoe

dari

sementara

Gezocht voor a.s. cursusjaar 1 Augustus 1940 een ervaren SCHOOLHOOFD, in het bezit zijnde van een Hoofd-”

Londen, Sabtoe (ANP). —
Telah. sampai di. Perantjis .anak
| ne. Makin ke Timoer antara Mont | bocah. Nederland. jang paling beDidier dan Noyon serangan moesar.menoedjoe Inggeris. Dari Ne-

Vlissingen sebagian sadja. jang
2

|

tiapai.

lidikan. mentjapai doesoen2 keloe- |
ar Rouaan dan Pontdelarche, dima
na “dengan tidak berhasil mereka
Lsosntaba
h
oentoek
$
menjeberang Sei ||

Kn

.terdam

nasional ditoenda sampai waktoe

s oeng, karena dasar

Hate. kota. dan koeda-2

bersama

jang akan ditentoekan. Sebabnja

3 ai persetoedjoean itoe'telah di

itoe me-

bekerdja

— Penjiaran Djerman

d

mbil korban sebagian djiwa ser

diba-

Semoea ditoenda

6

1 at dana piara:
aag,

Dengan

geris— Perantjis—Nederland

“012 Opa

"

boeat

korban2 peperangan

Londen,

didagrah ipenjak.

:

bahwa

nasional 1940 oen-

taris generaal oeroesan dalam ne-

ik

dari ,,Royal Dutch” di Roemenia
telah. -dikeloearkan berhoeboeng
dengan pelanggaran tentang ber-

,Kardi-

barkan

diri dari peram-

PEMBOEROE: PESAWAT

Paris, Minggoe

tcafe2,

penjer.. |

Theater:

| geri.

toek

|

oentoek kaoem Iboe mendapat ke

sari - dengan 'ditepi-tepinja 6 ajani bom dan ditembaki

Prins

naal Richelieu”.

| wah pimpinan Fredericks, sekre-

Paris, Minggoe (Havas).:
AMERIKA
— Besoek pagi Dewan Minister
(jadi poesat penjerangan oedara.
anjak bom menghoedjan djatoeh ' akan bersidang.
New Y
k, Sabtoe (Reu|
5
i,Brewster Aero| ditengah lapangan di Den Haag, ta
. Ambassadeur Peranjtis
j ateticat Corposntion? menerima
r | nah lapang di Den Haag dikelilingi |
Istamboel,
Minggoe
pesanan 26 mm oentoek. pembeli
oleh kantoor-kantoor Pemerintah,
(Reuter). —. “Ambassadeur Pe- | pemboeroe pesawat pelempar2
- | dan sebagian besar mendapat kePerantjis
| roesakan hebat. Kebanjakan roe- rantjis di Moskou, Labone pagi.f. bom. terdjoen oentoek
:
ini telah sampai di Ankara dan .dan Indonesia.
| mah-roemah
disinipoen
binasa,
besoek pagi dengan menoempang
“| meskipoen sebagian ada jang men
pesawat
akan menoedjoe Sofia.
Employe ,,Royal Dutch”
:| dapat keroesakan sebagian sadja,
Dari
sana
beliau akan bersama |
Boekares
t, .Minggoe
demikian djoega banjak gedoengkollega
Inggeris
,
Stafford
Spg | (Reuter). — 8 bangsa Nederland
.| gedoeng ambassadeur, roemah pen
:dan 7 bangsa Inggeris, employe
te | djara, dan seboeah roemah sakit menoedjoe Moskou.
“DEN

semalam

dilakoekan

Dari kajoe
Hi
Londen,
Sabtoe (ANP).—-. .
Dari batas Djerman Havas ka-

pelaboehan disitoe-

| poen di bom dengan hebat.

Amsterdam pada

pertolongan

dalam . pertempoe--

dilakoekan

waktoe perang.

terbang. di

Rialto-Bioscoop:,,Si-

| pemerentah pada 15 Juni diadaWeygand poeas
| kan straatcollecte. Djendral WinParis, Sabtoe (Reuter). —
kelman menjatakan, bahwa mili| Dengan opisil djoeroe bitjara miter2 Belanda dipaksa oentoek
/ nisterie peperangan menerangmenghormat opsir2 Djerman de| kan, bahwa pagi ini ,,Weygand
ngan diantjam tindakan2 keras.
| merasa poeas terhadap tjara, jg.

| pada Congres seboeah hoekoem

,Battle of

10 | ti Akbari”

Di Den Haag didirikan komite |

Dengan
opisil dioemoemkan,
Dienstplicht Again
8 |-bahwa hampir seloeroeh armada
“New York, Minggoe. (Reu- . dan kapal -dagang Belgia dapat

Salah seorang pemim-

dari daerah

pada peranan

sebeloem

ar

ter). —

Alhambra:I.

Belgia telah diboeka di rijksmu- | A King”.
seum

Parera ' Sabtoe (Reuter).—
Legioen Belgia akan mempoenjai
|kekoeatan 200.000 orang.

Ka

(ANP).

Juni.
Cinema- Orion:
,Hold
Ketjoeali ada sebab2 jang sa- | that Kiss”.
ngat penting.
Steleng kesenian
Gueen
Theater: sae for

Legioen Belgia

:

berkendaraan

Nederland

mendoega pertempoeran hari ini | tan ini kemoedian dibenarkan
3 juan
akan paling hebat dan | oleh peroemoeman Djerman.
Mananta

Sabtoe

Greed”. & II. ,,/Treachery Rides the
— Berita2 penjiaran dari Amsterdam menjatakan larangan ke- | Range”.

telah ditangkap Djerman. Kaba-

Perantjis |

KABAR TONTONAN.

. DIPAKSA MENGHORMAT
DJERMAN

Rebo

12 Juni

1940, 430

— 8 sore

anggota

Dewan

Gemeente

Djakarta
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: Persemanken

dan malam
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FILM Na

|

Pasar Sawah

asap

jang telah dikagoem

matiek

dalem

TAR) TITING AN-

of Greed

LANDOUW

dan lain2 lagi.

2

:

dengen

KEENE

Tanja katrangan
siken ini film.

Prinsenpark,
BATAVIA

KEMIS

20

,Kardinaal Richelieu"

roes itoe

mena
DISUTA

The Malayan Revue

OPENLUCAT BIOSCOOP

INI MALEM
Pa

Double

ITN

HET RECHTSVERKEER

mengangkat

Javasche

pengoeroes

Courant

maoepoen

dan tempat kediaman

nama

keterangan

c)

jang

ringkas

tentang

Nama
ngan

onderneming
jang

diboeka

Sapa Ani

atau perdaga-

MIT KI ANT TA

Autumn8

| Bercetora en

LA
00
IDRIS MARTHA SOC
ER

KING"

jang pa1

penonton

ka

|

dengan |

Tanggoeng penonton poenja kesoe

Dari itoe harep penonton dasahan bisa ilang!
&
| teng saksiken ini film Djempol !
RAT
Moli 11—12 Juni 1940. »SBROTHER
WAYNE MORRIS
genaan PRISCILLA LANE near

ane

wa

BATIK? KELOFARAN SOLO DAN DJOKJA.
ATOERLAH

4
7 Boeat

“Oa

PESANAN!

didjoeal lagi atau oentoek

keperloean dipakai sendiri

pandjang - saroeng- selendang -iket,

haloesan, bab
atau Djawi

As

an sangat

koeat

Maa

dan

Batik sedang moelai harga f 24,- f 26,- f 28,-

f 6,- f 7,50 dan f 10,- perlembar.

Pesanan

sedikit

atau banjak

diterima

baik, dengen rem-

' bours atau wang doeloe, pilihan teliti dan harga paling ren| al Lebih djelas priaobyeat dapat diminta pertjoema. .
Menoenggoe pesanan dengan hormat,

BATIKHANDEL

|

?

storting

,,TOKO PRASODJO"“

DIOKJAKARTA.

dioeroes

jang

jang

dianggap

oleh

penting

Commissie

oentoek

matjam-

bajaran

voor.

ressort

B E

het
T A-

A
?
$
?

rief sederhana.

@

segala bangsa.

Menerima Cuman

:

R. Braend-

Sari 3&
&

'Menoenggoe

$

De eigenaar.

?

PATJAR,

diam dikota Betawi. Foeat di
kerdjakan disalah satoe toko.
So:rat lamaran pakai no, 1017.
kabar

Sumatra

Geo

Handel

Wehry

&

Co.,

Mj.,
Bata-

v/d Berg & Co., Batavia.

van

di Batavia-C.

Oosterzee,

C.J. Rndert

G. Ohler di Betawi.

G.H. den Hertog

di Betawi.

J. Schim
van der Loeff
wi.“
M. Haerthe di Betawi.

K. Dyrbye

D.W.

Visser,

Betawi.

H.V. Everard & Co's Handels
zaken, Batavia.

A.P.M.

weg-Noord-binnen, Bat.-C.

N.V. Handel Mjj. ,,Deli Atjeh”,

P.H.

Clich€fabriek Hoffmann,
wijk 2, Bat.C.

Batavia.
Reclame Bureau A. de la Mar
Azn., Batavia-C.

L.G. ter Laag,

&Co.,

Post

Rijs-

Jacobson vid Berg & Co.,

"JJ.

di Beta-

di Betawi.

Batavia.

Arnoldt

Bat.-C,

di Betawi

Batavia.
N.V. Hvg. v/h Reiss & Co.

Firma Lehman

en Harbeck,

Everard,

Deum,

Betawi.

Betawi.

Bat.C.

Henniger,

Bat.C.

& Co.,

Leo

Cohen,

Bat.C.

Bat.C.

41, Bat. C.

N.V. Agenturen en Commissie
N.V.

Factory

Bat.C.

M. Rohrman,

Bat.C.

der Ned.

Handel

W.L.H, Hubregtee, Betawi.

Escompto

Mij.

T.A.

Mij., Batavia.

Ned.-Indische
Batavia.
N.V. Borneo

N.V. Otto Pfeiffer
Agentschappen, Gang Djati-

Sumatra

Handel

Klaasen,

Betawi.

R.C. Kauffeld, Betawi.

Mij., Batavia.

Irmscher & Co. Bat.C.
Dental Depot W.E.J. Burmeister & Co. Soerabaja.

Ned.-Indische Escompto
Batavia.
Mij., Batavia.

W. Verploegh Chasse,
W.G.A. van Schendel,
doea-doeanja di Soerabaja.

N.V. Machinefabriek Soekaboemi wh Otto, Kaoemweg,
kaboemi.

Technisch

G.H.

Grand Hotel
Soekaboemi.

Mij.

Javasche Bank, Batavia.
N.V. Borneo Sumatra Handel

Soe-

Selabintanah,

DITJARI
pemoeda Indonesier

keloearan H.I. S. Oemoer antara 16—25 tahoen jang ber-

soerat

via.
Jacobson

Mij., Bata-

L.A.P.F,

Froscher & Co.
Winkel Sluisbrugstraat 4, Batavia«.
Bakerij Gang Thibault, BataviaC.

00000000 00006000201 00D2046

“lini

. Batavia.
De firma

Escompto

T. van der Eyden

P. Oosterop, Betawi.
P. Oosterop, Betawi.
S.M. Stibbe di Bat.-C.

baroe 35, Bat.C.

dengan hormat &

Seorang

oleh:

Fermin

tavia.
N.V. Borneo

N.V. Carl Schlieper Handel
Mij., Koningsplein-West 8,

HOTEL

5.

Diwakili

Crone

handel M. Rohrman,

watan tjepat dan sopan. Ta-

9

atau

Firma Ellinger & Co., Batavia.
N.V. Koler en Ankersmit

Firma Hanning

LINGGAU.
LOEBOEK
:
Tempat bersihdan aman,
8”
|» Letaknja dekat station, ha? nja 2 menit djalan kaki. Ra?

- Administrateur

lein, Kramat 41, Batavia-C.
Banketbakkerij
Brood- Koek- en

Noordwijk

AN, aan

MOESI

tadjem, soga Genes | ?

Batik haloesan moelai harga f3,- f3,25 f 3,50 f4,- f 4,50

“£5,-

itoe.

dagang

N.V.
Internationale
“Crediet- en
Handelsvereeniging
,,Rotterdam”,
Batavia.
Jacobson van den Berg & Co., Ba-

Bat.-C.

sedang dan |?

£ 30,- £ 33,- £ 35- £ 37,50
£ 40,- £ 45,- £ 50,- perzodi.

|.

(lantaran

Batavia.

PN ReceNJOO CHEONG SENG

maoe hiboerken hati jang soesah—

sg

ra ag

ane MAN HOKK SIONG

“Satoe film jang diboeat Speciaal ketawa sampe
pencnton berasa kakoe, meliat si Moeloet Besar
poenja permaenan. PENDEK:
Dateng sadja, dji

liat ini film!

semoea

jang mestinja menerima

mesti dibajar

Schering A.G:, DrossaersFirma.
en 1354, Bat.-C.
135
weg

Firma

KRONTJONG st Ng
seh Bean
LEE, 90ERIPP

5

ja P3 aa ak

JOE E BROWN
1

jang

via.
Ned.Indische
via.

EDDY EFFENDY ”

Ini malem penghabisan

A

ditoetoep)

& Co., Batavia en Soerabaja
N.V. Handel en Industrie
Mjij. vih J.F. Holtkamp, Petjenongan 52, Bat.-C.

27, Bat.-C.
Chemicalifnhandel

NJAWA

0 sULLIVAN
Den KEEFE

FOR

baik da-

nama-nama

oentoek rekening siapa oeang itoe

Firma
Hulswit & Co., Batavia-C.
Handel
Mjj. vvh de Lange & Co.,
Bat.-C.
Ned.-Indische Handelsbank, Bata- |

maceutische en Landbouwkundige artikelen ,,Impla”, Menteng

,FIf

dioemoemkan

7m. Leyh
J.R.D. Bisschop
P. Stortenbeker

en Pandjang

Handel Maatschappij Schulte

ROHA

Bd TTU Oi na

H EAT

Beheerder

B.B.H.

Mickey! Rooney, George Bardan laen-larn bintang film

3

akan

pengoeroes

kembali.

- B.B.

acieur moeda'jang tjak ap dan

EEN

hoetang itoe.

WI.

10 dan 1! Juni 1940

Moelai 12 Juni 1940 satoe film Perang
Has Lralup
.GUNG A DIN

hoetang

Rechtsverkeer in Oorlogstijd dan jang diboeka jaitos

N.v. Import Mij. voor Phar-

0u

dimiliki itoe. Pengoe-

hal itoe selaloe akan dioemoemkan,

djoega

masih

(jang

peroesahaan

Lijst peroesahaan pertanian dan peroesahaan

djinaka

Dibantoe oleh:
bier JessiePn

Begitoe

Tiap-tiap storting itoe mesti pakai keterangan jang djelas:
nama dan
tempat
tinggal orang jang stort oeang'itoe atau

O' Sullivan alias ,,Tarzan Girl”

A3

kwitantie atas pembajaran

in Oorlogstijd wegens
Bank diseloeroeh negeri

DENGAN-

x

s.s.k.

soedah

van diversen”
storting
Hindia-Belanda.

Rechtsverkeer
pada Javasche

laen.

Dennis O'Keefe.

dalam

jang

itoe,

BATAVIA

Mesra

oentoek tiap-tiap peroesahaan

,Commisie

HOLD THAT KISS"
pada

2

mempoenjai pengoeroes, bisa dibajar dengan djalan
dengan
jalan lain-lain) oentoek rekening
atau

b)

mma

Sztoe film dengan tjerita Roman jang menarik
hati, dimana kita menampak doea orang moeda
roemadja, jang pande idoep dan pande meanjinta
satoe

IN OORLOGSTIJD

Hoetang kepada peroesahaan jang beloem
storting (dengan
overboeking, dengan postwissel

a)

CINEMA ORION
:

LAMPOE'

distort,

GLODOK

Moelai ini malem Keane

VOOR

.TJAP

GOUW

TAHOEAN

mempoenjai hak oentoek memberi soerat

matjam)

KE 2:

2

Industrie

MEVR.

pengoeroes jang diangkat oentoek peroesahaan itoe.

jang paling kosasa, pinter, jang bekerdja dengan
diam2 dibelakang Mahkota radja Lodewyk ke 13.

THEATER

Djamoe

Kalau ada peroesahaan moesoeh diboeka lagi, maka
lam

itoe KARDINAAL

pengidsepannja

COMMISSIE

seboet soedah

Ada ratoesan matjam boekoe ditoelis orang tentang pengidoepennja serta perboeatannja ini Seri
KARDINAAL
Besar MERAH,
Toean
Padoeka
Milioenan manoesia ada poedji seRICHELIEU

tjerita

Kruidenhandel

mengoemoemkan, bahwa semoea hoetang jang soedah waktoenja
mesti dibajar, kepada peroesahaan
dagang jang soedah dipegang oleh Commissie terseboet menoeroet ,,Verordening rechtsverkeer in oor
logstijd”, bisa dibajar kepada pengoeroes peroesahaan itoe. Seperti soedah diketahoei, Commissie ter- —

JUNI

dalem

kali

Indische

PEMBERI

|

'PREMIERE BOEAT
INDONESIA
SELOEROEH

ARLISS

GEORGE

Wittebloed (pektaij), Aambeien
“Kain kotor tida tjotjok,

sama:

soedah

jang
:

lain? bintang Western
sering diliat.

dan

oentoek

Dyssentrie,

PEMBALESAN)

Rex Theater

alba

dan

Htesia: Ini MALEM 10 JUNI
|” brikoetnja

Thorpe

GOUW,

Indisch-

Djanganlah hanja tjari pengentengan dari penjakit
sadja. Kita poenja akar-akaran memberikan bockti
jang baik. Datanglah bitjara pada soeatoe waktoe

dengen
DICK
FORAN
Craig Reynold—Jim
—
Blue
Paula Stone — Monte

pada penonton jang soeda sakDateng siang2, soepaja tida kea— bisan tempat.

“Prins - Nana

(DJAM

Mevr.

pilihlah

grooting, Galsteen en lain? penjakit.

ia poenja film jang djempolan.

t

hati !

“aatng film jang. 'mengharoeken

baik,

Bloeddruk, Kentjing goela, Napas sesek, Anak tida soeka makan dan badan koeroes sadja, Blaasontstekiog, Gonorrhoe, Koerang darah, Exzeem,
Kentjing batoe, sakit Zenuw, Malaria, Leverver-

rim Treachery Rides the
Range

KARTOLO

paliag

dari

(entjok),

(wasir),

Radja dari sekalian cowboy jang gagah dan brani
(ROERIA — MOcH.

maoe

Maag en Darmkwalen (sakit didalem peroet), Rheu-

PROGRAMMA

'erim Battle
TOM

NIE

jang

Kruiden

Batavia: aa

DUBBEL

oleh sekal an

ken

Siapa

berikoetnj ia

n malem?

Tjoba2!

Djangan

malam

Hotelbedrijf Grand Hotel
Lembang (Bandoeng).
Lembang,
Biljartfabriek ,,Emma”
Chaulanweg 31, Bat.-C.

Handelsbureau

G..Ohler,

Betawi.

Jonker,

Soekaboemi.

G.H. Jonker & Co.
N.V.

Technisch

Bureau

van

Assendolf de Coningh.
N.V. Machinefabriek Braat,

H. de Haan

di Soekaboemi.

semoea di Soekaboemi.
W.H. Hoogland, Directeur

D.E.N.IL.S, en K.J. Heim
(Heim & Co) doea-doeanja di
Bandoeng.
N.V. Ned.-Indische Handelsbank, Batavia.
Jacobson v/d Berg & Co.,

A.

Batavia.
Firma Duveen,

J. Hogesteeger, doea-doeanja dl

Bat.-C.

J. de Groot di Bandoeng.
Knottenbelt

Betawi.

dan

«

| ma semoea pengoeroes jang di-

# |angkat
28

oentock

Angkatan

peroesahaan

“

tetep)
Oleh: Ir. Soobjrnce

| wah

Handa!

aa

Ne

'hambaan kepada

n

ea

perantaraan

Balai Poestaka.

aga g iapoenja tanah. Be oe k anka- | rena satoe Am
soetji mempersembahkan : 1
lk

ini dengan

jang metik duh

gang oleh Commissie Pam EA

men jari An

| ngoeroes,

kepada

peroesahaan

ri Koninklijk

bisa dibajar dengan

.wegens

urang

Oorlogstijd

van a diversen”

(lantaran

matjam)

|

x Sa

tah

na

Ke We

Sea

aa

T

p 1 -

chirat,

boe kan

dus

Bank

poenjai

i | loehan riboe

bahwa tanah ter| lepaslah dari pergolakannja da. gang oemoem. Meskipoen taksiran Endre s, jang mengatakan
bahwa loeasnja tanah-tanah wa
“kaf djoemblahnja totaal soedah

anti-

Ng

hak

oentoek

soerat kwitansi
ran oetang

memberi

atas pembaja-

itoe.

Kalau ada

peroesahaan

| soeh diboeka lagi, maka hal itoe

berevolusi. Jang

a kekajaan staat? Corienja kaoem amtenar Toerki

paksakan oleh keadaan internasional bocat mengambil sesoea-

disinilah soedahlah mendjadi satoe rem
bagi berkembangnja

adalah salah satoe ,,ro-

toe tindakan baroe setjara

aa

Seniapira 0orang |

, eroes 5

Lo manga

Sini

bahwa

orang

tidak

bisa dianggap pentjinta tanah
airnja, kalau tidak soeka menolak tiap-tiap hoeboengan dengan
orang-orang dari
negeri
moesoeh. Tetapi dasar ini tidak bisa
dipakai dalam segala lapangan.

Misalnja:

boeat

kaoem

dokter

keterangan

terneer,
Dipandang dari djoeroesan perasaan kemanoesiaan adalah rawatan ini mendjadi
kewadjiban

jang

ringkas

orang-orang

dari

dengan tidak mengindahkan sym
pathie atau anti-pathie.
Djadi

Directeur O & E.

toedoehan

pro Duitsch

kepada

dokter- dokter jang merawat orang-orang Djerman jang sedang
sakit, tidaklah
(Aneta).

pada

tempatnja.

Ongkos pengangkoetan
barang ke Amerika.

tara mendjabat goeroe tinggi
dalam pharmacologie pada sekolah Tabib Tinggi di Betawi.

datang hadir dikantor Covim, di
Gedoeng
Gemeente. Koningsein Zuid 9 antara tanggal 10

merawat

negeri moesoeh jang tidak diin-

Maskapai2

gaboeng

pelajaran jang ter-

didalam

Java

New

YorkRate- Agreement
mempermakloemkan, bahwa ong

kilat,

i | bih dan tidak koerang: ,,Kasih
“| tab€” sadja jang satoe kepada jg

sikapemNa

ialah,

jang

Barisan verpleegsters.
jang lain tidak mengenal akan |
dynamica
Seroean Covim.
jang dimestikan oteh
Dengan
djalan ini. Covim min
keadaan atau desakan internata
kita
moeatkan seroeannja
sional itoe.
jang teroentoek bagi kaoem geMaka apakah daja goena men
diplomeerde verpleegsters, Ssoe| damaikan konflik ini? Kata pepaja soeka kiranja para bidan ini
mimgin2 Toerki Moeda tidak le-

oeka” dari staatsapparaat- bangsa! Dan kalau Staat maoe
| poenja negara. Se-| mempengaroehi hal ini, maka
terbesar dari oeang2| bertabrakanlah ia dengan kekoean ocang2 bea matjam2 | asaannja kaoem agama!
$
masoek dalam kas ne- |
Ambillah lagi larangan riba!
,
an bagan Tuna
Siapa maoe membantah bahwa larangan ini baik sekali boeat
metn gonna

satoe sering di

seperti

toetoep) jg mestinja mene
rima bajaran itoe:

selaloe akan dioemoemkan, baik dalam Javasche Courant ma

perekonomian rakjat.
|
Satoe atoeran agama jang baik,

tabib minta

moem

Dikerdjakan
terbeschikking
tiga
perempat
dari se- oepoen dalam s.s.k. Begitoe djoe
dengan
djabatan
dan
gelaran
. moea tanah jang ditanami, njata
ga akan dioemoemkan nama-na | hoofdambtenaar
dari
djabatan
terlaloe tinggi, tetapi tak bo| Directeur van Onderwijs & Eeleh dibantahlah bahwa tanah2
$Na
pernah
redienst oentoek
dikerdjakan
, “bahwa
sebeloem| wakaf ,,taktik” itoe adalah meli- |
|
pada
Eijkman-Instituut di Beta
ngin mengikat sama sekali pada
.republiek,
amtenar
poeti satoe keloeasan jang amat
'itoe terkenal seloeroeh besar, satoe ,,enorme opper- | jang satoe. Jang satoe ingin | wi Prof. Dr. M.G. Bijlsma, bela
berevolusi, jang lain tidak maoe | kangan diserahi oentoek semen
sebagai kaoem penipoe, Vlakte” jang soedah mati boeat

penggelap, kaoem peram-

Persatoean kaoem

Pada masa ini pendapatan oe-

tentang oetang jang mesti
dibajar itoe.

moe-

moesoeh.

berikoet:

| diseloeroeh negeri ini.
/
Tiap-tiap storting itoe mes-

se-

an ini, ratoesan, riboean, ja poe-

Rawatan kepada

kita moeatkan beritanja

matjam-

anda Tati

In-

ma
Setiawan
Notohadmodjo
dan A. G. Berkhemer.

tau dengan djalan lain2) oentoek
rekening
Rechtsverkeer. in

Nederlandsch

sehatan 2e klas t.t. E.O.K. van
Hasselt, E. de Vries, Raden Dar

ti pakai keterangan jang djelas:
bisa dibajar kepada pengoeroes
a.
nama dan tempat tinggal
(pbagat. satoe ,,religieuxe daad” ,| peroesahaan itoe. Seperti soeorang
jang stort oeang i| tetapi hanjalah oentoek abg
dah diketahoei, Commissie tertoe
atau
oentoek rekening
k| dijaga jang tanahnja itoe kena
seboet soedah mengangkat pe- |
siapa oeang
itoe distort,
poenja Natar! | beslag, dengan tetap bisa men- . ngoeroes oentoek tiap-tiap pe- |
Babat
nama
dan
tempat
kediaman
a poenja limpa. Aki-| dapat hasil dari tanah- -tanah itoe.
roesahaan jang soedah dimiliki
peroesahaan
(jg
masih di
Orang jang sakit lever | Maka dengan taktik jang demikiitoe. Pengoeroes itoe ada mem
di.

perso-

| dische leger sebagai officier ke-

| djalan storting (dengan overboeking), dengan postwissel a-

jang poera

pada

neel Geneeskundigen Dienst da

Oetang

Commissie voor het Rechtsverkeer in oorlogstijd mengoe.moemkan kabar terseboet diba

AIUMNA Tan

kesehatan

Diperbantoekan

| itoe.

| jang beloem mempoenjai pe
Ni enda peroesaha
an moesoeh.

officier

kos pengangkoetan
ketepi Timoer Amerika dinaikkan dengan

20 prosen, ketjoeali copra, getah,
kapok, kopi dan teh.
|

Kenaikan ini moelai berlakoe
pada tanggal 1 Augustus depan
sedang pentjatatan segera diperpandjangkan sampai habis boelan

ini dan boelan depan. (Aneta).

goea 'ngidoel! ! Kalau
Barang-barang di

“pisah satoe sama lain,

sah tidak terikat lagi. s
(Manna danDgaboekan
tain: peig | TER
'pemeras
aa kepada |
ce b
na
Ca
satoe sama
tidak akan segan akan
'bankwezen ig. sehat sendi-sendi
Perloe

kepada

bersatoe

pemoetaran

oeang didoenia internasional, per-

ab ,,agama, — agama son- |
! —, selaloe sedia mentja— pengampoenan2, jang de-

loe kepada crediet kepada negeri

n itoe dan sebab staat tidak

Ja bersatoe

lagibersatoehati

pada

disitoe

rente

jang sederhana?

amtenar

Toerki

jang

| Tetapi

manakala

auwamahnja

merasa

gon-

| adakan

spaarbank matjam2,

sekali, karena ia selaloe |

aksa mentjoeri oeang negeri

ka menoeroet

kesaksian

.soeboer,
oleh karena
bermatjam2.

Handel

akah jang Mollah ini kata?
an mempersalahkan per-

dan bedriji

besi diroemah sadja, atau mema-

boekan mengatakan bahwa

itoe

nanti

soekkan harta kekajaannja itoe
ke dalam ,,onroerende goederen”
sebagai tanah2 dan roemah2,
tidak
'oean diachirat boleh berkata
kedalam pergolakannja
Ilah bahwa toean telah| perekonomian modern jang memakai bank2 dan kertas2 effect,
ambil toean poenja bagian

.djaga,

keni'matan

oemmat

tidak kedalam ,,rente gevende
papieren” setjara modern.

enjia, sehingga toean ta” minMemang bagi kaoem agama
gi bagian dari harta keni'itoe diachirat.
Ketjoeali| soekarlah so'al ini didalam maada itoe, TA menoeroet, | sjarakat jang sekarang ini! Tetapi djoestroe disinilah tampak

1 Gengan seterang2nja itoe konflik
Tenan
itoe sei | hebat antara toentoenan2nja madengan wetNja Allah, “sjarakat modern dengan fikh
Tan tocan me- Bak
pemerintah. doenia de|ngan pemerintah agama,
| ear dengan ,,geredja”.

Djoestroe

real

disinilah

antara

goeratan,

scheur

diatas toeboeh-

| nja masjarakat

itoe makin ber-

tambah mendjadi

belahan

individu

satoe

erat-erat

satoe

masjaraka

- | | doga bagian,
satoe
sama

as

| rakjat: — orang
eka sekali mewakafkan

j

itoe

mendjadi

bertentangan
lain, berkonflik

| satoe sama lain, beringkar satoe
sama lain. Jar satoe ingin mer-

deka dari jang lain, jang lain i-

nja tinggal datang

tidak

betoel-be-

sama

se-

hingga masing-masing pajah me
narik napas. Doea individu hanjalah dapat bertjintaan kalau
terpisah satoe sama lain didalam
kemerdekaan
ma-

sing-masing.

Tidakkah

ini satoe

paradox?
Persatoean
perpisahan, pertjintaan
pertjeraian,
perikatan

didalam
didalam
didalam

perlepasan! Sekali lagi, tidakkah
ini satoe paradox?

|

Maka pemimpin-pemimpin jg.
menentoekan
mati-hidoepnja
Toerki Moeda ini 'mendjawablah: ,,Benar satoe paradox, teta-

pi satoe paradox jang sesoeai
dengan keadaan sebenarnja. Be-

nar satoe paradox, tapi

paradox jang rieel!

satoe

Jang nj a-

mata!

Benar - benarkah pemimpin2
ini? Ataukah salahkah mereka
.itoe?

Wallahoe a'lam!
Sekali lagi wallahoe a'lam!
Saja hanja memverslagkan sadja. Didalam nomor sekarang ini
saja
memverslagkan — mereka

| lam nomor jang akan datang sa| ja akan verslagkan mereka poenja alasan jang lain-lain.
Sementara itoe harapkah sa|
|

koetan barang-barang dipelaboe
han Tandjoeng
Priok
hingga
vegm2 dan douane masih banjak
pekerdjaan.
Pada waktoe ini pedjabatan2

jang

bersangkoetan

bahan-peroebahan

dan peroe-

partikelir ma-

sih hiboek mengerdjakan peker-

telah memasoekkan

itoe.

Co-

namanja

pa-

da Covim bisa mendapat insigne
Covim dengan bajaran 25 sen.
Kabar telegram.

«

&

an pada hari kerdja ialah moelai

djam 9—1 siang dan dari djam
4—5 sore Javatijd. Pada
hari
Minggoe dan hari besar ditoetoep.
Ketjilakaan.

Pada tanggal 8 Juni, kira-kira
djam

8 pagi

dimoeka

kantoor

Factorij Betawi telah terdjadi sa
toe ketjilakaan. Seorang Boemipoetera naik sepeda telah ditoe-

broek deleman dan diseret sampai beberapa meter, hingga mendapat loeka berat dan diangkoet

ke C.B.Z. Menoeroet kabar jang
kita terima ketjilakaan tadi disebabkan karena koedanja deleman
takoet ttam dan melompat. Dele
man teroes dibandangkan dan
sampai sekarang 'beloem dapat
diketemoekan oleh politie, (Aneta).

lama,

sela

| Ibn Saoed jang berada di Syrie
tanah airnja dalam verlof, ia
soedah di interview oleh bebera

pa wakil pers Syria tentang soe
al2

economie

jang

bersangkoe-

tan dengan pemerintah Saoedi.
Dr. ini jang kebanjakan waktoe
ada berdamping dengan Ibn. Sa
oed menjatakan apa jang di min
ta oleh pers, beginilah penoetoe
ran2nja:
»S0emoer2 -jang ada masoek
monopolie dalam penggalian2
nja kongsi Standard Oil ada ter

bagai tiga bagian. Pertama, bi
langan Dhoehran jang berada
di antara Al-Hasa Al- Gatief di
samping kota Addimam, bilangan mana ada menoendjoekkan
banjak adanja minjak, dan se

hingga

kini soedah

digali

50

soemoer jang masih teroes diambil minjaknja ada ampat soe
moer, jang mana
dari tempat
ini, di kirim minjak - minjak
nja
dengan
pipa - pipa
ke pelaboehan Ra'soe-ttannoer,
jang baroe di dirikan, jang dalam pemboekaan opisilnja soedah
dihadhiri
oleh. Ibn.
Saoed sendiri. Bilangan jang kedoea dari soemoer2 minjak, ialah bilangan Abi Hadrabah, jg
djaoehnja dari oetara Thoehran ada 150 kilometer. Di soemoer2 ini di dapatkan terlaloe
banjak minjaknja,
jang mana
kongsi ini ada menaroeh banjak

kepertjajaan, jang soemoer2 ini
akan mendjadi soeatoe soember
| minjak jang penting di kemoedi
an hari. Dan soemoer minjak
jang ketiga berada di bilangan
Al - Chpisah dan Oemoe 'Aglah, djoega tempat ini ada kaja

minjaknja

dalam

kongsi

mi-

injak Amerika
ini ada bekerdja tiga riboe personeel bangsa
Arab. Minjak minjak ini di ber
sihkan di Al - Bahrein, dan oleh
kongsi minjak Amerika ini ada di kandoeng niat akan men
dirikan tempat2
pembersihan
minjak di masing - masing bilangan jang mengeloearkan

mi

njak.
Pemboekaan

djalanan

Djiddah

-

Mekkah.

Sebagaimana kita soedah beritakan,
bahwa
pembetoelan
Djeddah—Mekkah

di atoer plan-plan pemboeat

di djalankan

pekerdjaannja.

dengan selekas-lekasnja, maka
lebih
landjoet ada di terima
berita-berita dari Mekkah, bahwa pembetoelan djalanan
itoe
soedah di selesaikan setengah nja oleh insinjoer-insinjoer Mesir jang speciaal, dan sebagian
besar dari barang asphalt, soedah di datangkan ke Mekkah.

Dihadapkan sebagai terdakwa
seorang
Tionghoa
nama Tan
Kim
Tjong pedagang tahoe, di

Mesir ke Mekkah 80 orang toekang membikin petjah
batoe-

toedoeh ketika tanggal 5 Decem
ber 1939 waktoe ditarik beja sesoedahnja penagihan dilakoekan

lan djalanan-djalanan terseboet.
Orang harap, jang pekerdjaan

rah Mohammad Thaher memerik
sa perkara penghinaan atas diri

Moelai tanggal 10 Juni 1940
maka hulppostkantor Sidikalang
dioebah djadi hulppost- dan telegraafkantor. Waktoe pekerdja-

berselang

betoelannja

Perkara penghinaan.

dienst.
1

Beloem

gi 'Dr. Mad-hat Ardh thabibnja

soedah

Didenda f 20—.
Saptoe tg. 8 Juni, Landraad Be
tawi dibawah pimpinan toean Ma

hapoeskan, setelah habisnja dag-

Abd. menoelis:
Soember2 minjak di negeri Saoedi.

djalanan

Hulppostkantoor
Wisselmeer
moelai tanggal 6 Juni 1940 di-

ta, jang feit, jang boleh disaksikan oleh kedoea belah kita poenja

. han dalam laloe lintas pengang-

Selain daripada itoe, moelai
hari ini bocat semoea orang jang

dikantor
w

diikat
lain,

sadja mema-

“tidak membawa banjak peroeba-

djaan membongkar dari Eropah.
Peroebahan dikalangan dagang
Indonesia ke Pasar lain, teroetama sekali ke Amerika, Australia,
kini soedah kentara
sekali ada
pengangkoetan
barang - barang

soekkan namanja
vim.

saling men-

sama sekali jang membagi toe- | poenja ,,alasan ekonomi”, didaboeh

djawatnja dikota ini. Mergka ha-

tidak bi-

sebeloemnja

lagi,

kan segera
mempergaboengkan
dirinja dengan kawan-kawan se-

halnja

poen,

bersatoe hati

toel, kalau

poen menjoeroeh amtenar
2 bertaubat dan tidak berboeat
perboeatan itoe,
tetapi:

harta

dalam

-sa saling menolong,

koerang

koeman berat diachirat, boe-

tenar

Doea

rintangan

mendapat

.

kontan-kontanan,

seperti

| bisa saling mentjinta,

Noord-

darah, koerang djiwa, koerang
benzine,
karena banjak ka-0em2 hartawan
membenamkan
| harta kekajaannja didalam peti

— itoe

paraat

lebih

oentoek

Djoega para bidan jang hingga kini beloem masoek, diharap-

| doea individu!

man semoea sparbank itoe napas
nja adalah Senen - Kemis,
hidoepnja tak dapatlah mendjadi

foek menjenangkan hati chef2
asnja, pergilah kepada
Mollah oentoek menoem
iapoenja rasa dosa itoe.

mendjadi

lain!

' Persis

di Toerki dima-

Covim

hati, sekali

sama

pelbagai hal jang

bersama-sama

lain.

ma
|

tidak dapat dielakkan perhitoe-

g

hati satoe sa-

lain dari negeri lain, perloe ke-

anggapan2 sontolojo itoe. | ngan

Ka
Sem bidan jang ae
pengalaman, dan soepaja dengan
djalan itoe poela bisa bekerdja

lain, menjokong satoe sama lain,

kemanoesiaannja?

Priok.

Keadaan keadaan " peperangan

H bahawa adala

HIDJAZ.

nja seorang ambtenaar Pasarwezen, didalam pasar Senen, waktoe mendjalankan

beberapa

kali

tidak

maoe

mem-

beri lantas mengeloearkan perka
taan jang kotor dimoeka ambtenaar terseboet.
Terdakwa

Dan

djoega

soedah

tiba

dari

batoe boeat goenanja pembetoepembetoelan djalanan

Djeddah

— Mekkah ini akan selesai sebeloem moesim hadji tahoen ini.

moengkir dan mene

rangkan bahwa perkataan tadi ti
dak dioendjoekkan kepada ambte
naar tadi akan tetapi kepada se

orang pembeli.
Saksi marktmeester mengoeatkan kcterangannja dengan disoempah, bahwa perkataan2 jang
kotor njata dioendjoekkan kepadanja.
Kemoedian Landraad menimbangkan terdakwa dalam perkara ini terang salah dan dihoe| koem denda 30 roepiah subsidair
30 hari pendjara. (Aneta),

Perkara

oeang

palsoe.

Berhoeboeng dengan perkaba

bernama Moekasa dan Kari ja
dan
dimana
kita
terangkan
djoega bahwa toean S. jalah pe

gawai dari

Wi, maka

's Landskas

kita

Beta-

mendapat

kete-

rangan dari fihak 's Landskas
jang menerangkan
bahwa
's

Landskas dalam

itoe

perkara

tidak tersangkoet dan tidak
da jang ditahan.
(Aneta),

a-

MOETASI.

Examen goeroe desa.
| Pemb. A.S. menoelis:
| Daerah Banjoemas banjak benar
“|djoemlah pemoeda kita jg. ingin

- DiAwa 5 BARAT

mendjadi goeroe desa.

Pandhuisdienst.

Dipindah

Pasongsongan
(Madoera)
ke
Maospati (Madioen) t. Mas Im-

Examen

goeroe desa jang diadakan dibe— Oentoek
Roode
kn mewartakan

“

malaja,| bahwa

Kruis.
dari Tasik-

kaoem

goeroe Ra

« |sana soedah menjetorkan

wang|

dari Landspandhuis»

di:

berapa tempat ternjata mendapat
perhatian penveh sepenoeh- ne
noehnja.

mam, beheerder 2e. klas.

Di Kroja ada sedjoemlah 400
oedjian
ini, bahkan jang diminta hanja
24 orang sadja.
:

sen al. Hardjowidjojo.

Limpoeng (Pekalongan) ke Pasongsongan t. R. Moehamad Ho- |

ak sebanjak f 271.75 kepada comite| “anak jang menempoeh
malaja.

Lebih

landjoet

diberitakan,

Pergoeroean

bahwa Pensioen Bond di Tjiamis

| soedah menjerahkan

, — yng

| perloean Roode

Kalau

Bisa

diramalkan

bahwa

terpenting

dibitjarakan

da-

“an

memang

isi dan tjara-| loeroeh. Indonesia, djangan beratas. Boekankah boeahnja lebih
. Sokongan 7.000 roepiah.
La | bat:
baik dari pada daerah-daerah sa.
Dibawah pimpinan boepati Tji
:
| rebon sampai hari ini dikaboepa
tak Denda dai dja?
:
.
Orang
atau
tebih2
pemoeda
boe
ten Tjirebon soedah dapat di
kita ae
en | jang darah dagingnja soedah di -himpoenkan ocang sedjoem
P aliri semangat nasionalisme ti- 7.000 roepiah .goena
toei

DJAWA

AS.

eperti

TENGAH.

Mulo

Goeber-

eda itoe. Pada hal me
| nilik pendidikan dan sifatnja ig.
digambarkan dalam permoelaan
tjerita itoe pemoeda tsb. adalah
i
waka
an
aant
Pe
1 hari akan terda- | | pemoeda jang lain dari pada ke
tika ia soedah kena boedjoek
emikianlah kira-kira kesan
itoe. Poela tidak sesoeai dengan
rata orang ig. soedah mem
kesoetjian hati pemoeda tsb.
mama gt
boekoe. ia
Selandjoetnja ada beberapa ba
em€

diganggoe
' Menoeroet

Tiada tangkapan anak

oleh
tanda-tanda

Mulo.
Pemb. A.S. mewartakan:
Dalam pelbagai s.k. pernah ki
ta dapati berita tentang adanja

tikoes.
jang di-

penangkapan 3 moerid Mulo di
Poerwokerto, kabarnja karena di
djalan berkata ,,Heil Hitler!”.

'dapatnja tikoes-tikoes tadi bera. da di onderneming kopi Bono.

Oentoek menjegah adanja gang

Bahaja kelaparan

goean tadi maka pendoedoek de-

sa disana

lantas

penggropjokan.

Pembatja

mengadakan |

|ini. Tetapi satoe hal jang baik
3 djoega kita oetarakan. Jaitoe titel
g
| boekoe itoe. Mendirikan boeloe|
pe Kane kta
ng maksoed Long me- TI roma ! Sensationeel ! Sebaiknja!
| nama lain masih moengkin seka

"Ii oentoek diambil, jang

tidak

.

| jang djitoe mengoepas satoe dan

| lain-lainnja.
'

Maag pas

Water

timbangan | kita ini se-

dalam boelan

Juni ini 45 keloearga akan per
gi 'ketanah kolonisatie, 45 keloe
arga tadi datangnja dari Pan
.manggoeng 20, dari Parakan 15,

Book edaran Persipi”.
Pengoeroes besar ,,Persipi”
(Persatoean India Poetera Indo-

Iinjak terletak dalam tangan pe- |
| -noelis2 itoe. Mereka ini seharoes '

le,

tidak eeenap ka
— rapat, jang. hendak
— kan,

mengania-

iboenja.

Dari Semarang Aneta menga
barkan:
Daerah

Gemolong,

kaboepa-

ten Sragen, telah terdjadi satoe
drama jang ngeri.
Seorang ta |
ni jang soedah beroemoer toea

soedah berboeat

hingga sama

dengan menjembelih anaknja la
ki2 sampai mati.
Adapoen
jang mendjadikan
segala | demikian ialah oleh karena anak laki2 tadi telah mentjoeri
diada-

oeang orang toeanja dan dipa-

selaloe menoeroeti. segala | kai dengan tidak keroean. Poen
il nja menanggoeng djawab. Hen- | 126
daknja segala isi 'itoe dipilih jg
oendang2 jang dipermak- . ia mengambil hasil tanaman da
ri goedang. Tetapi hal ini men
— Ioemkan oleh Legercom'membangoen.
Nee
s
dapat peringatan dari iboenja,
mandant,
2 ia
maka anak itoe menganiaja iboe
|
me
toek
3e,
'menjatoekan
diri
dalam
poela-oen
loepa
Tidak
aa
nja. Setelah ada pertjektjokan
pengharapan
ini
dienst
perlindoengan
oean Djampaikan

is

Pikopad

penerbit penerbit

(uit-

geverij) jang mengelocarkan boe
'koe2 'itoe, maksoednja

— I perpoestakaan

kita

soepaja

terpelihara

antara

dara,
4e.

menjokong kepada
toekan

Sebagai

etaben

Moederland.

diketahoei, ,,Persipi”

bond orang
ja- | dan diperkaja dengan boekoe2 | itoe adalah soecatoe
peranakan. (Aneta).
va | jang berdjiwa!

bapak

Madrasah Islamijah Proboling-

rat-soerat

Pengambilan penghabisan SOe-a| 2

“bolingo Madrasah terseboet seka
rang soedah boeka lagi dimoelai
dengan ditetapkan jang mendjadi
moealimnja adalah T.S. Moehsin
Binahsan.
Ned.

31-5-40

serta pada

se-

malam pemboekaan jg. pertama
itoe pendapatannja 100 pCt. di-

oentoekkan Ned. Oorlogs
A. N.

Fonds

bg:

|

Ke Soematera Oetara
Rebo 12 Juni. dengan Knilm

3

boeat Palembang, Djambi, Singapore (Straits), Soematera Barat.
dan Timoer, Tapanoeli, Atjeh

dan Sabang. Pengambilan peng-).
habisan soerat-soerat “aangeteekend djam 7.45-pagi dan soerat 1
PA1
soerat biasa djam 8 pagi.

Rebo

12 Juni

2

dengan

de

Knilm

boeat Semarang dan Soerabaja.
Pengambilan penghabisan soerat

soerat aangeteekend
djam
siang dan kantoorbus djam

1.15
1.25

siang.

Kemis

21

Ke Makassar.
13 Juni
dengan

2

Knilm

boeat Semarang, Soerabaja, Den
lebes, Maloekoe).
Pengambilan penghabisan

soerat aangeteekend

par) nanti pada tg. 1 Augustus
1940 akan memboeka sekolah ke

6

sore

dan

soerat

Rebo

soerat-soerat

2

djam
biasa

Kemis djam 6 pagi.

persamboe-

2:

2
Keadjaiban alam.
Ajam berkaki4.
I. S. dan Schakelschool Goeper- |
Di kampoeng Doeko (daja soe'
nemen jang disampingnja djoengai) Pamekasan
ada seorang
ga diadjarkan dasar-dasarnja ajan
"
mempoenjai seekor “ ajam
gama Islam. Sedang goeroe-goemempoenjai kaki 4 dan berloba
roenja adalah goeroe-goeroe jg.
pantat 2. Sampai sekarang aja
bevoegd keloearan H.I.K.
Moeterseboet masih hidoep.

jang sematjam

dengan

H.

hammadijah Solo. A.N.

Itik berkaki 1.
Di kampoeng Sedangdang ad

PAMEKASAN.
Matjam-matjam

Bibliotheek.

natang

Achir-achir ini di Pamekasan
banjak didirikan taman pembatja
an,

diantaranja

»TRIMURTY”

ada:
oesaha

moeda-pemoeda
»ISLAMIC

oesaha da

ri Islamitische Lagere School dan
. masih dalam
dioesahakan oleh
pemoeda Moehamadijah dan pa

ling achir sekali dikabarkan bah
tinggalan dengan

tahoen itoe diboenoeh oleh

ba-

antara

mana

oesahanja, di-

njonja

» 3

Oh

Akanbertandi
dengan V.B.S
Pada nanti tanggal 1
ini bond kita di Djokja,
akan melawat ke Solo

| mengoedji tenaga dengan
Pertandingan

itoe

|

kan diwaktoe petang.
ngan terseboet Ah aa

Per

Klaarwater

sedang giat bekerdja goena pendirian itoe. (Riv).

berlompat

pe-

penganggoeran.

LIBRARY”

iioe

P.S.LM. hendak melaw:
dari

30

bahwa

25.siang,

Pengadjaran (dl. pimpinan T. Ga

,,sekolah

1

pasar (Bali), dan Makassar (Sey 2

Sekolah baroe.
Bestuur Moehammadijah

dan

djam

Ke Soerabaja.

Pasar malam T.A.Manok soedah beberapa malam
ini boeka
di aloen-aloen kota Probolinggo
jang moelai boeka pada malam

Saptoe

aangeteekend

15 siang dan kantoorbus djam Li

Gorlogs-ionds.

nak jang soedah beroemoer

ialah,

maka

tanggal 5-6-'40

a-

paknja.

anak,

Timoer.

Selasa 11 Juni dengan Knihas”aa
boeat Semarang, Soerabaja, Ban.

wa djoega dari pihak bangsa Be
landa di Pamekasan ta' maoe ke

kemoediannja

dan

laksana

PALMOLIVE

djarmasin dan Balikpapan.

doea

Ajah menjembelih anak.

haloes

Al Islamijah school diboeka
lagi.

ngan”

ja

| kemadjoean masjarakat dan piki
an | ran2 djaman adalah sedikit ba-

itoe, fihak jang berwa

Karena

SEMARANG.

didae-

SBAGEN,
:

. ngadja tjoema bagian strekking |
Inja jang kita ambil. Oleh karenesia), jang berkedoedoekan di
“na kita mempoenjai harapan be
Semarang telah menjampaikan se
o (sar kepada penoelis2 angkatan 'poetjoek soerat edaran kepada
baroe, maka perloe- oentoek me
segala tjabangnja Mengan perinmadjoekan hal diatas ini. Sebab | tah oentoek:

jang Me

kelaparan

ingat

'Gjib telah adakan centraal honger
oedeem di Poerbolinggo.
Kabar resmi mengatakan, bah
wa adanja orang jang dipiara di
sana banjak djoemblahnja.

Dari Temangoeng Aneta me-

(1 perloe mentjotjok mata dan pera dari Tjandi roto 10,
i| saan pembatja, tetapi dengan isi |

etap

peristiwa

Seberang.

wartakan, bahwa

masih

rah Poerbolinggo dalam waktoe
jang laloe. Berhoeboeng dengan

makin pan-

Mtma

tentoe

adanja bahaja

Opzichter Land-

| bouw telah membantoe dengan
gian jang koerang berapa perloe | memberi obat oentoek menjegah
| oentoek dikemoekakan, oleh kaadanja tikoes.
| djangnja pembitjaraan dalam sk. |

Ke Borneo

pada hari Rebo

'TEMANGGOENG.

Saboen

PENOETOEP POST.” T.

| 'go jang soedah lama ditoetoep
, I-(boebar) lantaran tidak ada goe
tanggal 1 Augus-” roenja jang mengadjar. Maka seT.S. Osman
“depan ini, akan diboe- “bab dari initiatief
Barakbah
Kaptein
Arab
Pron M.U.L.O. dengan

Ganggoean tikoes.
na soedah djatoeh dan rapoeh
- Aneta terima kabar dari Te.imannj Perdjoeangan bathin se | manggoeng, bahwa sementara sa
dikit .poen tidak nampak dalam | wah didaerah Pringsoerat telah

jal- | rena menjebabkan

DJAWA TIMOER

3 bahwa atas oesaha

: lam boedjoekan perempoean hi-

2 “hati

dan

PROBOLINGGO

memberitakan dari Poer- |

mendjadi

bloedroe.

dalam

. Dalam pagina 33 ia meloekis-

2.

onderbeheerder

Dapat Mulo partikoelir.

ME
—

SA kan, bahwa pemoeda Sjamsi da|

Diangkat

ditempatkan pada Landpandhuis
Blitar, toean Hardjodidjojo, se
Landskarang hoofdschotta
pandhuis di Rogodjampi
(Besoeki).

| POERWOKERTO.

ngan oentoek Nederland.
neta).

laksana Bandjir I lampau, djaoeh dibelakang kita.

terletak

garis oesaha P.P.B.P.

| TJIREBON.

: | dak'akan bisa menghargai toe| djoean tjerita itoe. Sebab penoe:
cl
jg.
lisnja hendak kembali kedjaman
“grita,
ibekosg
ag Ioearkan

itoe

koelit

jang baroe boesanja lebih txmes, BM
— wanginja
sedep sekali, —
saboennja kerasan dan lebih himat
dipakenja
PALMOLIVE
dibikin
meloelot dari minjak OLIJF dan
laen-laen minjak tetaneman dan
tida mengandoeng gemoek
bina.
3
tang. Ini saboen dipoedjiken oleh
| kaocem Doktor dan Achli di 72 laen
negri boeat merawat ketjantikan
moeka, boat mandi dan tiap-tiap $
2
kali tjoetji ramboet. Saboen wa
PALMOLIVE harcem sekali baoen
8 dengen tjampoeran dari 17 minjak
minjak angkasa jang mahal. Beli
sekarang Saboen Wangi PA
OLIVE
jang dibikin dari m
OLIUF
bocat ketjantikan dan
kesehatan koelit dan Pa
AA

Diangkat onderbeheerder dan
ditempatkan pada Landpandhuis
di Kediri, t. Djojepoespito, sekarang hoofdschatter
pada Landpandhuis di Ngoepasan (Djokjakarta).

.de Kruis Belanda dan Tiongkok | . tie C.O.V.LM., sebab hal demiki-

jang lampau. . toedjoekan kepada pemoeda se-

DIPERBAEKIN
#
HN

akan diandjoerkan
oentoek menoendjang: sedapat-dapatnja ac

oe Pa

Ken aan

jang

lam rapat itoe ialah tentang C.O.
V.LM. Segala tjabang P.P.B.P.

Pendapatan dari itoe demon
stratiewedstrijd itoe boeat Roo

ta.

“Bahkan dalam djaman'ini oea
-tjapan
ini semestinja haroes diantara -beberap kawan|

ni kita0

soeatoe ra-

poetera jang dipensioen. Soal jg

kete-

| penonton.

940. Dan soedah mendjadi pem|
anja diwaktoe

dengan Kho Sin

.moenja doea djago tennis akan
mendjadi poesat perhatian dari

soepaja penjakit itoe djangan ber

raan

laloe telah diadakan

Kie.

| | kembang baik poela dinegeri ki-

dikeloearkan dalam boelan Maart|

no di Salatiga beberapa hari jg.

P. (Perserikatan Pensioenan Boe
mipoetera Poeteri), jaitoe dames
afdeeling pegawai negeri Boemi-

itjam masjarakat dan toe- |da jang kembali ke Minangkabau, sebeloem
ia beristeri disenoenan seloeroehnja, - “alah syphi
is atau sakit Peang,
—. | soer lebih dahoeloe oleh dokter,

' Sebetoelnja kockar itoe bea

Ditempatkan pada Landspand
huis Limpoeng (Pekalongan) t.

P.P.B.P. dan C.O.V.LM.

diadakan di |

. tang di Elita Tennis Stadion, ia

akan ketemoe

(Kedoe)

demonstratie-

pat oleh pengoeroes besar P.P.B.

setoe-

Tempoeran

4 Kediri.

kan pada hari Minggoe jang da

ajoe sekali kalau tiap-tiap pemoe

klas

heerder pada Landspandhuis di

“SALATIGA.

lah pertandingan demonstratie
di Bandoeng jang akan diada-

ter Sjamsoel
ma'kelamaan nafsoe tak dapat di | ka

r

tjoekoep ba-

Aneta mewartakan, bahwa dioen, tidak bisa toeroet main lan | bawah pimpinan njonja Raden A
joe Toemenggoeng Wongsowado
taran tidak dapat verlof, ada-

kepada semaIni terboekti da

enda

bachtschool.
Moerid2 disitoe

2e.

onderbeheerder pada — Landspandhuis di Blitar.

Betawi Samboedjo, Java kampi |

caknja|
tadi. Tetapi

-penjakit jang mengoeatirkan, ig. |

dalam

wedstrijden jang

Dalam permoelaan 'Sjamsi itoe
poen soeka . mendengarkan apa | ri kalimat oetjapan dokter Sjamsoel itoe
ne
adiknja demiang dinasehatkan olehkal

tahan, sampai achirnja ja kena|

Belanda

Kho Sin Kie di Bandoeng.

poenjai pikiran jang provincialis-

“aypifite”

Kruis

beheerder

toean R. Soerowinoto, sekarang

| BANDOENG.

dokter itoe mem-

| | tiscn,
mengabdi
ngat kedagrahan.

| pandhuis

njak.

di kepada demokrasi.
eta i penoelis 'Tamar Djaja
1
pagina 25 masih mentjeri-

—| takan, aa

oeang se-

djoega.

| soedah Ioeas, bahkan soedah me

dan keagoengan Minar
Na
disamping. mkoran dahan.
di Djawa.

,,Masjarakat”.

Oleh pergoeroean ,,Taman-Sis

wa di Kroja dewasa ini soedah di
| banjak f 200.— kepada
comite | boeka pergoeroean',,Masjarakat”,
ditempat terseboet
oentoek ke- “ialah sematjam particuliere Am
pemanda-

€ ng, Salut

og dat

Diangkat

pada Landspandhuizen dan ditempatkan pada Landspands-

KN MAAN bit

| Roode Kruis Belanda di Tasik-

ngan veteranen antara ato
go terseboet (S.O.).

£

Lembaran ke doea pagina Ilr
Si

| disana S. ditoetoep boeat peme-

2agan Td
-waga AennanantsanPS

| riksaan lebih landjoet.

Berhoeboeng dengan tidak tjoe
| koep keterangan keterangan jang
diperoleh, setelah

tertoetoep be-

Copra: melihat kwaliteit keloe
aran Bantam f 4.50 per 100 kg.
Katjang kadele: poetih mata i
tem franco wagon Djember Juni
f 4.53,

Pasar Betawi.

| dalam hakikatnja soedah barang “berapa boelan S. telah dimerde| | tentoe dalam keadaan sekarang. | kakan dari tahanan oleh jang ber
Lini soedah mendjadi seboeah kan| wadjib dan kembali memegang
toor pekabaran Djerman.
| djabatan jang lama.

Goela pasir: per karoeng dari
djoealan f 11.20.

bah-

wa kini sedang direntjanakan ber

Minjak kelapa:

'koeatannja.

goena

| djoeng tinggi

mendjoen-

sopan-sopan didoenia ini, bahwa

nama Nederland

ini hari Juni/Juli f 7.— pembeli,
f 1.30 pen., Aug./Oct. f 7.25
nom. dan Oct./Dec. f 7.40 pembeli f 7.60 pendjoeal. E.k. Batavia Juni f 8.— nom. per 100 kg.

per blik dari

14834 kg. bruto f 1.45.

disini adalah mengenai perboea-

dan berdjoeang oentoek mentja- | tan jang djahat sangat, jang arti
-g Ta Bedjat
sebenar-benarnja tak kami ketaoepin voorstel, bang| pai kemerdekaannja.
Penjiaran »Vrij Nederland”i | hoei, jaitoe perboeatan toean oen
“tentoe voorstel, soepaja
nga diockoem, se- | - toe dilakoekan oleh .,,Paris Mn
toek merampas tanah air kami”.

| dia?” (16.31 dan 19.63 m.) dan |

Kentang:

Landraad Boekit Tinggi telah ber

sidang

boeat mengadili

perkara

itoe, berachir karena terang salahnja, Goeroe S. dihoekoem, ka
lau kita tak hilaf, 10 tahoen lama

nja.

»Akan tetapi perboeatan toean

London

bah

ja begitoe hatinja
rti Upoliyg potong,

333 pembeli, naek 8, Sept. 339
pembeli, naek 10 dan Dec. 352
pembeli, naik 8.
Lada poetih Muntok: fob Ban
ka Juni f 18.75 pembeli, f 19.—
pendjoeal per 100 kg. London no
teering 4, d.p.Ib. nom.
Koffie Robusta Lampong:

| kefjil jang djatoeh

toe bangsa jang tjelaka?
kita dahoeloe tidak menget

dengan mendengarkan penjiaran
| jang dilakoekan dari Parijs itoe,
maka kejakinan akan mendjadi
| lebih besar, bahwa alat penjiaran

“berachir

an

dari

Aug. f 8.50 dan Aug./Sept. f 8.75

Damar: A/E Pontianak f 25.50
Sumatra f 29.50 per 100 kg. bru

e.k. Batavia sedia f 9.25 nom. per
100 kg.

IN.V. INSTITUUT

SCHOEVERS”

Cursussen

in

STENOGRAFIE
BOEKHOUDEN
TYPEN
FRANSCH
KANTOOR-OPL. 1 ENGELSCH

ketangannja,

sempoernanja.

| NEDERLANDSCH
SPAANSCH
“
ITALIAANSCH

tidak dapat

locaran, sekarang

soenggoeh

memisahkan,

bahwa

| mempermakloemkan

soeatoe

kepada o-

tie, perdagangan dan pelajaran?”

| da beberapa

| jang

pemberi

tahoean,

menggembirakan

sangat.

»Kita demikian bodohnja dahoeloe, sampai kita tidak maoe
dengan

| Pemberian tahoe itoe dilakoekan

dengan

perantaraan

Nederlandsch

Trustee:

Hulp-,

petjah

N.V.

Centrale

Soerat -soerat

kehendak

mempersesoeaikan

hati

sendiri,

diri kepada

Algemeen 1 kebaikan toean jang loear biasa

Persbureau, jang

'itoe?”, (Aneta).

,,moengkin

dari itoe Directeur dari

BRASTAGI.

| gaan keras, bahwa seorang Be-

Lapangan

| Bank terseboet ada taroeh doe-

DITJARI

tak dapat di pakai.

“landa bernama v. Genderen dan
Lapangan penerbangan ,,Bras“isterinja, jang doeloe bekerdja . tagi” disebabkan beberapa hal

agent2

en

Hy-

keterangar - keterangan :

47

BAT.-C,

dengan peratoeran? jang teatoe

menjenangkan,

TOKO PANAY
”

terdjadi”

PASAR

dah-soedah, sebagai soedah kita
pro-

121—123

-

keperlaean

oentoek kemanten seperti:
Kelamboe, bermatjam2 tjita, dan ber-

bagai2

motie itoe.
Dari kita do'a dan oetjapan ,,se
lamat”, kalau promotie itoe soe
dah beliau terima
besloeitnja.

SENEN

menjediakan

Ijoekoep

adanja, kedoea menilik djasanja
dalam kalangan
politie
dikota
Boekit Tinggi dimana jang soe-

terangkan diatas telah pada tem '

3

dan

Spaar-

PARAPATANGAMBIR

| Menteri e. Bg. B. jang tersiar di

patnja e. Bg. B. mendapat
Belati

Batavia"

chabar bahasa Menteri e. Bg. B.

peloearan

BATAVIA-C.

nBouwkas

.

rang Nederland dinegeri Belan-

—

11

potheekbank.

meriam itoe ada lebih baik dari
diangkat mendjadi menteri le. kl.
alat jang maha hebat poela oen pada mentega?
| chabar mana soenggoehpoen ba:.toek memerangi moesoeh kita ber | ' Dan apakah kita dahoeloe ter
roe chabar banjak, tetapi moeng
| sama.
| kebelakang dalam segala. lapakin dapat dipertjaja atas kebena'Omroeper Nederland di Parijs ngan? Apakah kita soedah mem
rannja, pertama berhoeboeng deLN “toe menerangkan - kepada kita,
perlihatkan
ketjakapan dan kengan salah seorang jang banjak
“| betapa ,,Rijkscommissaris
Djermengetahoei tentangan promotietjerdasan kita dalam
lapangan
| man boeat daerah Nederland ig.
memboeat djalan dan kota, dalam
promotie ambtenaren membenar| didoedoeki kekoeasaan 'Djerman,
lapangan pengadjaran, kolonisa- : kan akan keangkatan baroe dari
|itoe adalah termasoek

SCOTTWEG

sama sekali dasar penghidoepan |
jang berkoeasa, dan

kain pandjang

sawatan.

Djangaa
diboeang
kesempatan
Harga selamanja moerah.

ini.

kepadanja, dan sekarang di-inter ' jang koerang baik tidak dapat di
neer oleh karena mereka
eka masoek
1
pakai sampai ada
berita lebih
pada perkoempoelan N.S.B., djoe

landjoet mengenai

soal ini. (Ane

ga bikin penggelapan besarnja 5 ta).
| kira-kira f 3000.— Tentang ini
I-masih dilakoekan penjelidikan le |
. TANAH SEBERANG

|| bih djaoeh.

BOEKIT TINGGI.
Bakerdjanja
epat dan djitoe. Enak
ditelannja. Td membahajakan
apa”.

! | Pemb. S.S. menoelis: "
Karenaroentoehan
Pemboenoehan di ampang
tanah.
|.
gadang.
-Hoofdkantoor dari I.M.C. mePada pertengahan tahoen 1937

— J nerima berita, bahwa pada tang
Iga
|

Djoega baik sekali di makan oentoek

menjemboehkan penjakit' bertahak,
medjan, malaria, sakit leher, be-

ngek, bronchitis dan lain' penjakit.

telah terdjadi satoe pemboenoehan dinegeri Ampang Gadang,
(4 Angkat), dimana seorang Indonesier mendjadi korban . Jang

5 menghadap 6 Juni jl. ter-

" “Gjadi roentoehan tanah dekat km.

GREAT PEPPERMINI CURE SL”

, |-Pasirian jang ke 13, jang berakibahwa djalan jang melaloei | tertoedoeh ketika itoe adalah ke
goenoeng

Ba.

Semeroe

menakan dari sikorban nama S.
| seorang jang berdjabatan Goeroe

i ajah 5 minggoe tidak

pada salah satoe sekolah Negeri

&
Koe

Foctei “Dan

TETAP

MENDJADI

PERHATIAN

SETIAP

Riboean

bekal

Poeteri
—

bahan

badjoe

dan

GOLONGAN

Djas —

Dapat

PEMBELI

dipilih

SEBAB!

dengan

poeas.

anak sekolah — Pakailah Kesempatan ini, kerena oeroesan soelaman sedia dengan
DJINAK
oentoek keselamatan langganan — Oedjilah!

KAL

DJALIL

Pp.

15 4

kemaren djadi cif Pasar Ikan ber
2e handsch Juli/
ikoet karoeng

voor beginners, gevorderden en handelscorresp.
tiap orang jang mempoenjai ralebih lama lagi, bahwa disisi ne |
| dio akan menjetel radionja pada
geri Djerman jang kaja raja ser
Selama bertempat
di Boekit |:
voor
A
en
B
diploma
Bond
en V. V, L.
| station itoe, dan saban-saban ma. | ta sedjahtera dan tinggi peradaTinggi, boekan
-satoe ini sadja
lam 10 menit lamanja menghoe-| bannja itoe, negeri kita jang misProspectus gratis
—
perkara pemboenoehan dan kedja :
Telf. WI. 3883
| boengkan diri dengan seorang
hatan-kedjahatan jang gelap jg. |:
kin menoentoet penghidoepan jg.
| Nederland jang melakoekan pe- | penoeh
aah dan kesengsa : dapat dibikin terang oleh Menteri
"njiaran dari djaoeh itoe, oentoek
raan”.
eBg. B. sampai jg. memboeat kePN
DO
SANA
| mendengarkan dan mengetahoei
»Apakah ita dahoeloe dalam
djahatan itoe membajar kesala| betapa keadaan Nederland jan
| pandangan seorang Djerman jg. | hannja dengan hoekoeman jang
| sedang ditimpa mara bahaja pa- | loeloes hati ada mendjadi soea- 7 setimpal. Kedjahatan besar dan .

& “da waktoe ini itoe. Lagi poela,

aa
Pakong ada ter2 Pan
naa: seo-

kg.

Juli

York

New

to berikoet peti pendjoeal.

|

ba Ben
Pimpinan diba-

100

d.p. Ib

noteering 274

Noteering

nom.

f 8.50 sampai f 10.25.

| selandjoetnja disiarkan lagi oleh . itoe menjatakan kepada kami,
Dengan demikian, oetang nja- :
»Radio Saigon” (25.46 dan 4905 bahwa orang jang menggagahi wa dibajar djoega dengan badan,
HA berat, pn
maa
pak djadi hakim sen m.), jaitoe tiap - tiap malam
achirnja. Jang boesoek lambat
kami itoe terdorong oleh alasan2
8
djam 19.55 samtoe Pee dalam keadaan | dari pada
jang lain. Dalam kemoerahan ha | laoennja akan berbaoe djoega. ma
pai djam 20.05 waktoe Poelau
tinja jang tidak ada bandingannja
Toelang ta'kan tertoengkoes de| Djawa. Soedah barang tentoe se
itoe, Hitler tidak dapat melihat ngan daoen talas.
sama na

per

Medi

Lada item Lampong: kemaren
djadi e.k. Telok Oct./Dec. f 7.40,

Bawang merah: Australi& no.
ato
teman 'bertempoer Ne- . membentoek Nederland kembali, | rapa lama ini, perkara itoe telah
1
f
10.50. Toaliap f 8.50, Tiong
| derland, dan 1 jang berperang oen
dibikin terang kembali oleh Men
dan oentoek mempertinggi kehihoa
f 7.50 dan Tiongliap f 7.—
biar | toek keselamatan sendiri dan oen | doepan bangsa Nederland sehari
teri Politie engkoe Bg. B. dari |
ba Ta toek keselamatan Nederland poe
per
100
kg.
hari”.
Veldpolitie Boekit Tinggi. Goe“la. Akan tetapi disamping itoe,
»Betapa keliroenja fikiran kami | roe S. jang dahoeloenja soedah
Katjang tanah: per 100 kg.
e- | badan penjiaran Nederland dita- | pada moelanja terhadap toean, 'dimerdikakan, kembali diambil
in
Ki
25.
nah Perantjisitoe adalah mendja | dan orang jang dipertoean oleh
oleh politie
ketempatnja boeat
Emping
menindjau:
Laboean
I di boekti poela, “bahasa rakjat
kembali dimasoekkan kedalam ta
toeankoe!”, soeara ,,Vrij Nederno.1
f
32.50,
no.
2
f
30
Tji' Nederland tidak takoet dan tidak
hanan.
land” itoe melandjoetkan siaranlegon
no.
1
f
31.—
no.
2
f
28.50
a | berketjil hati, dan dimana moeng
nja”. Kami mengira, dan dengan
per 100 kg. netto.
| kin mempersatoekan segala keDan beloem “berapa hari ini
kami, poen segala bangsa jang:

p “djoega

kg.

al per 100 kg.

kaleng dan Harrison f 2.15 dan
lain2 tjap f 2.— sampai f 2.10
per bantal .

bagai pekerdjaan jang penting- ' berichtiar bocat membikin terang
.| penting goena
membasmi
peperkara jang gelap itoe.
nganggoeran di Nederland, oen |.
Begitoelah beloem selang be| toek memadjoekan pekerdjaan

100

kwaliteit

sampai f 5.85: AA f 6.15 pendjoe

Si

Tepoeng terigoe: tjap kodok
Kemoedian dilahirnja perkara
ja 1
Seyss Inguart”, demikianlah pe
an kita di Par'js itoe berkata, |itoe telah tinggal diam sadja be | f2.30, Koeda merah, Boeroeng
| telah mempermakloemkan,

per

meel:

pen- | um boeat roepa2 merk dari f 5.45

102 kg. trima di goedang

berapa waktoe lamanja, tetapi di
bathin roepanja politie selaloe

nom.

Tapioca

lengkapnja.

SENEN

aioka "ih

Jang Sadetah
Dea

Prys

-prys

kita,

163

BM

Da
FPadid

17.00

Tanda

waktoe

Taman

pemoeda

—

18.00

|

Kron-

“| tjong — 18.30
Kitab
Indjil —
19.00 Roepa2 lagoe Bali — 19.30
Berita pers dan dagang — 20.00
gelombang 89.82.
Tanda

mong — 17.30 Roepa2 lagoe Tiong Hoa — 18.00 Pembatjaan S.k.
harian.

—

18.30

The

»Aloha

waktoe

hal

kraton

Dha-

lem
Soerakarta
Hadiningrat
20.20 Dari
piring
gramofoon

—
—

Ne

Toetoep.

ners” Hawaian Band atas pimpi-

PENJIARAN

| nan toean J. Titerusa. — 20.00 Wa

NIROM

tetap didjawab.
De Directeur

Pertanjaan

20.30 Klenengan speciaal — 24.00

Tu

SCHOOL

(S.M.S

1

sepatoe, sandal laki perempoean,
Coupeur, 6 boelan malam F 5 — seboelan.
Kleermaker 9 boelan F 4.— seboelan.
Semoea peladjaran sampai ber-DIPLOMA.
Alat beladjar di tanggoeng oleh sekolah.

|

V. O. R. O.

” SENEN 10 JUNI.
17.00 Roepa2 lagoe gambang kro

MAKER

(Coupeur & Kleermaker School)
26 ilir PALEMBANG
8. M.S. beladjar 11 boelan F 6.50seboelan. Dipeladjari
C.K.S.

pemboeka-

an — 17.03 Isi progamma — 17.05

TEE GNTATNGKS

Zonder Y.D.G. 8

SCHOEN

Band. II 199, Bat. II 197 PMH 45. | |

BARAT.

:
JANGTJIK.

A.M.

DOD

AN am

jang koelit Djawa — 24.00 Berhen

(AI (Penoetoep)
&

Ds

tenda

. M4 dahoeloe tidak: ada

| Pertoeloengan

Toehan,

daripada

rabia memilih fihak kepada sa
€ negeri jang menjandarkan fa
hamnja kepada peperangan pe-

ketinggian s

toe bangsa, dan tidak pertjaja

djoega kepada teori teori ekono-

f rampasan.
mi mereka.
Te
NAN | Marilah kita selidiki rol jang
Mereka (pengikoet-pengikoet telah dimainkan Inggeris di Ta-

Kalifah)

hanja

nah Arab dalam doea toeroenan.
Tidak ada orang Inggeris jang

menjampaikan

wahjoe Toehan kepada manoesia, pada berbagai matjam golo-

akan membiarkan

na koelit,
ngan bangsa danekawarro
mbongan
tidaklah mer
dan
orang jang mendjalankan segala
monopoli dengan

perdjandjian

merintahan

perlindoengan.

dan

perbaiki segala kesalahan
| terdapat padanja.

|

Mereka adalah pendekar-pen-

jang

Inggeris sela-

loe beroesaha menghindarkan di

dekar dalam peperangan, djoega

rinja dari kesesatan jg soedah-soe
dah. Mereka tidak akan mengata
kan, bahwa mereka mendjadi pe

setia dalam perdamaian. Bisakah
dikatakan demikian

Pe

diroesak-

kan selama waktoe itoe.
Inggeris selaloe merasai dirinja dengan ichlas bekerdja mem

segala roepa

persahabatan

kesoetjian

negerinja

dengan Herr

Hitler dan Jetnan-letnannja? Ka

noeloeng jang teroetama, mereka

rena tidak terdapat perasaan per

tidak maoe melebih lebihkan

tjaja mempertjajai satoe sama Ia

ke

besarannja daripada jang sebe| narnja, mereka tidak maoe mena
| makan dirinja sebagai
bangsa

in, karena tidak ada sedikit djoe

ga temdapat persesoeaian perasa
an bathin satoe dan lain, bagaima
E . nakah moengkin tertjipta kerdja

jang didjadikan Allah oentoek
melindoengi bangsa bangsa dasama2 antara Nazi dan Doenia Is lam doenia ini.
lam?
LA
Di Tanah Inggeris Raya dan
. Bagaimanakah moengkin memdi India, dan di tanah djadjabawa kebadjikan pada doenia A han atau tanah jang dibawah

rab, djika bangsa Arab berdjoe

dja oentoek Baginda Radja Prui |

jang

bertentangan

fa-

sen”. Oetjapan ini dipergoena- ham dengan Nazi.
kan oentoek mendjelaskan satoe | | Sesoeatoe
rrajat
djadjahan
pekerdjaan oentoek orang jang Inggeris tahoe benar akan arti
tjoema maoe minta toeloeng dan | perlindoengan jang adil kepada

goe

koeda pela-

djang boekit sebagai Toerki da- |

| Kepertjajaan

apa arti-

. nja boedjoekan Djerman seka

. rang terhadap Arabia. Sekarang
' bagaimana

poela halnja dengan

Inggeris dan Perantjis?
. Kedoea bangsa jang
“bertentangan benar

besar ini,
fahamnja

. dengan faham Djerman terhadap
“Arabia. Boedjoekan jang meroepakan tipoe

Djerman

di Arabia

Kalau kita fahamkan

—

Arab, maka

kita mesti mengakoei,
bahwa
Inggeris telah berhasil memper

beri laba kepada

Oesaha jang.

bangsa

rah Keradjaan jang akan

dan dilindoengkannja.
la tahoe akan

tingkah

dibela
lakoe

Ra'jat Arab. Itoe sebab mereka
'menjingkir pada waktoe jang ber
samaan, mengelakkan sesoeatoe
keroegian jang bisa timboel.
'Bagi seseorang propagandist
Nazi, segala sesoeatoe boleh ter-

Gjadi. Djerman mempergoenakan

segala alat dan kesempatan oen-

tjis dalam perang ini.

Meskipoen Inggeris dan Peran-

tjis menanggoeng kesoelitan jang

7.00

Tanda waktoe:

22.01 Moesik dansa — 22.30 Or| kest ino Oliviere — 23 Toetoep.
|
B. R. V.

Singapoera

ae
anang

—

'SENEN

Berita Per — 7.30 Toetoep.
12.00 Tanda waktoe Pemb.

—

12.03

—

Tjelempoeng

Percy

Arab.

soenda

(1)

Cox orang

Sir Percy Cox di Teloek Persia | netapkan

Djamoean

sekarang

memberikan hasilnja. Kemerde

kaan

negeri itoe dapat dilin-

lan

18.30

memperlindoengi

rab jang ketjil-ketjil di pesisir

Teloek Persia ini hampir tidak
ada lagi sekarang. Daerah Bah
rein, Kuweit dan negeri jang la
in terikat dalam perdjandjian
persahabatan jang loeas, dan ne

geri ini selaloe terlindoeng dari
sesoeatoe penjerangan dari loe-

ar.
Irag ada satoe bangsa jang
merdeka,
negeri ini mendjadi
anggota dari Dewan
Bangsa-

Bangsa dan berserikat dengan
Inggeris Raya dan Toerki. Tak
ada negeri itoe jang didjadikan

kebadjikan | djadjahan perlindoengan Ingjang diperboeatnja, meskipoen | geris atau didjadikan sebagian
didalam masa jang demikian soe | dari provincie Tanah India.
litnja, maka perloe diberi ingat | Aden sedang dalam o£saha
| soepaja Arabia bergaboeng pa- | menoedjoe pemerintahan sen
o tidak sedikit karena

. da fihak jang tidak akan meroe- |diri,
sementara
negeri - ne
..gikan tanah dan bangsa Arab, ja geri dalam daerah
Hadra“ito ihak jg mempoenjai faham jg | maut — dan
negeri - nedjelas dan terkenal sedjak geri jang mendjadi daerah per
t
pertjaja |lindoengan Inggeris mendapat
tihak jang
lean Tama,
. kesoetjian
Agama dan bantoean Inggeris dan bekerdja

(

Cinema

Aneka

Lord Cromer jg. telah

membe-

—

“kenal

Egypte

dengan

nama

Treaty, dan telah

jang

ma

advertentie,

dalem

kasi

Ini obat goena semboeken sakit bengek jang
baroe didapetken atawa jang soeda lama di
tenggorokan bersoeara, batoek, napas sesek
terserang hawa dingin lantas kamboe, bengek
asal

toeroenan,

reba

djalan

tiada

GR

Ge

enak,

sering keloear keringet, sering kamboe sering
:
baek. Roepa-roepa penjakit bengek kaloe
makan ini obat nistjaja
lantas semboe dengen tida kamboe kombali.
Baek orang toea maoepoen anak moeda lelaki, prempoean jang
hamil semoea boleh
makan,
PENA

e

Oa

RE

SL

kotor,

mengobatin roepa-roepa penjakit batok,
batok
sakit mata, sakit tempolong, sakit
peroet dan

17.25

Vocaal

11

—

Garantie
10 tahoen

in-

Vulpen

Piano

—

siang

—

14.30

an

teh

—

18.30

(stadz)

—

Berita

e

strumentalia

(stadz)

—

B est

teh

(stadz)

—

17.25

22.00

Soeara

be. Graveer nama di

in

S

vulpen

18.45 Lan

Landjoet-

'roepa2

23.00

Toetoep.

dengen

. gratis 5 dariitoe
vulpennja tida bi-

theWor 1d

sa hilang.

Bisa

4e.

Da

dapat

inkt

1 fls. cadeau.

be. Harganjamoerah
sekali.

In-

nja Djamoean teh 18.00 Njanjian
Orkest accordeon — 21.50 Vocaal

—

keinginannja.

Njanjian

18.30

:

dan memoeaskan

ad

—

djoetnja
Instrumentalia — 19.00
Concert B.R.V. — 20.00 Pembatja
an

3

tinta

Dipakainja enak

lela |

Toetoep

—

Keloearnja

rata.

Koorzang

18.00

pers

pa-

selaloe tetep dan

Soeara

11.00

jang

ling bagoes

JUNI.

9.00

darah,
roepa-

2
Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang
terbikin dari Sinshe
sendiri, soedah terkenal kemandjoerannja,
serta banjak boektiboekti dan poedjian.

zigeuner

19.25

f 2,50

Loear kota tamba harga Rembours. Oewang
kirim doeloe zonder ongkos kirim, boeat djoeal lagi direken
lebi rendah.
aa
Speciaal

17.00 Tanda waktoe pemboekaan.
17.04 Berita pers — 17.04 Djamoe

Pesenan-pesenan loear Batavia bisa
kirim rembours. Waktoe pesen minta
keterangan, bagaimana toelisannj
haloes,

dari

sedeng

hal

atawa

warna-warna

TOKO

Kramat 14

-—

kasar.

GAGANG ITEM

£ 1.75, 2.00, £ 2
sampai

Dan

gagangnja.

Batavia-0,

f 7.00.

Gagang
na:

RION

"2

warna-war.

f 250—f

3,

£ 3,50 — £ 4,00 sam
Pai f 12.—

3

Tel. 1981 Wi,

ter-

Egyptian

memberikan

Anaknja sekarang tambah koeat, Gemoek dan Girang

kepada tanah Mesir kemerdeka
an jang sesoenggoehnja dan sa
| toe satoenja pemerintah besar
didaerah Timoer jang mashoer

kegagahannja sedjak dalam

Inilah

se

tiada bisa dapet sakit peroet,

"3
Na

masoek

angin,

sakit kaget

dan ganggoean:

waktoe maoe toemboe gigi. Ia bikin tambah nap

Soe makan sehinga anak2 bisa tambah koeat d

ini tidak berharga

gemoek.

boeat diterangkan disini, teroetama oentoek menimbang rantjangan politik manakah jang

Rasanja

manis

Terdjoeal oleh semoea

diri pada

dipertjajai
oleh bangsa Arab
dan bisa dipertjajai oleh kaoem
Moeslimin diseloeroeh doenia?

hasilnja dari:
NO. 41 WATSON'S BABY WATER
Obat boeat djaga kesehatan Anak2 dan Baji2

Ini obat kaloe dengen tentoe dikasi minoem pada snak2 atawa baji2 pasti

djarah.

Apakah

—

warna

10.30

kan

kembali kemadjoean Keradjaan Mesir. Perdjandjian antara
dan

(ASTHMA)

SAIJ KIM TAN adalah seroepa obat jang
sanget moestadjab boeat semboeken penjakit
bengek dan perna toeloeng banjak orang serta
dapet banjak poedjian dan pengoetjapan tri-

11.20 Cinema orgel soli — 11.40 In
strumentalia
— 12.00 —Chopinprogramma — 12.40 Djamoean ma

“rikan boeah tidak sedikit kepada perdamaian di Arabie. Beliaulah
jang
membangkitkan

Inggeris

TOKO - TIGA 45, BATAVIA
SAIJ KIM TAN (obat bengek)

ki dari aether — 9.30 Orkest moe
Sik — 10.00 Soeara
perempoean

poen
oesaha

Sinshe TJIA SIOE KHEE

6.00 Tanda waktoe pemboekaan
— 6.04 Berita pers — 6.25 Djamoe
an kopi — 7.05 Berita pers — 7.25

persahaba-

tidak boleh diloepakan

orgel

SELASA

dan

Demikian

Njanjian

baik

kwaliteitnja

dan

moerah

dan toean bisa pakai bertjoekoer berkali-kali dengan satoe
pisau. Ja b?sa dipakai di
perkakas jang bergigi tiga.

le.

tan jang soetji dengan penoeh
kepertjajaan atas bangsa Arab

jg. besar itoe.

—

moerah

jang tida terkenal. Pisau Nacet
sangat di soekai dan tida ada
jang kalahkan, sebab harganja

termezzo — 19.30 Concert B.R.V.
— 20.30
Piano soli — 20.45 Vocaal —.21.00
Viool soli — 21.10
Symphonie — 22.25
Piring
hitam. — 23.00 Toetoep.

keradjaan

- ke - kemadjoean

(stadz).

seringkali

pisau?

di

terdapat

itoe

singkirkan
jang

(stadz) — 18.45 Landjoetnja nja
njian
zigeuner — 19.00
Soeara

Soelthan Abdoel Aziz Ibnoe Saoed
adalah
menoendjoekkan
boekti
bahwa
orang
Inggeris
hanja
merintis
dja-

telah

teh

toean beli.pisau Nacet,

dapat

roepa penjakit loear dalem.

Landjoetnja
djamoean
teh
18.00 Vicalia — 18.30 Berita pers

Inggeris jg.

daerah

10 JUNI.

Kaloe

toean

kasoesahan

sakit

19.00 Tanda waktoe pemboekaan — 17.04 Berita pers — 17.04

pertama memisahkan dan me-

teroetama dari

geris dan Perantjis maloe mela'Tjampoer tangan
koekan perboeatan jang rendah .doengkan.
. itoe, lagi poela kedoea negeri ini Inggeris di berbagai negeri Amempoenjai tjoekoep loeas dae-

—

Melajoe

20.30
21.00

dipimpin oleh Frits hinConcert
waktoe, —
Tanda
— 2200.
ze
Cr

|
|

dapet

malam

Lagoe
concert. —
ampoli —

— 20.00 Serieus
Alfredo
Orkest

Mc

Jonh

Derrnor

1925

—

teh —

17.03 Djamoean

—

Cormack. — 19.40

baiki satoe kekeliroean, dalam - bersama sama dalam segala ma
hal mana teroetama sekali mem tjam soal. Kebidjaksanaan Sir

itoe tidak akau dilakoekan oleh dan di Irak,

Inggeris dan Perantjis, sebab Ing

sedja-

.rah perhoeboengan antara Inggeris dan bangsa

—

Band. II 192 dan UI 50
Bat. II 197.
12.00 Tanda
waktoe
Pem. —
12.03: Lagoe
gamelan Soenda —
12.30 Lagoe
langgam Hawaii —
13.00 Gambang kromong — 13.15
“Berita pers — 13.30 Gambelan Dja
wa — 14.00 Moesik
yang khiem
—14.15 Berita pers 14.30 Toetoep.

kepada ke'adi-

lan peri kemanoesiaan
antara
lam waktoe jang laloe.
Kita terangkan jang diatas ini, 'Rajat Inggeris dan Rajat Arab ada bersamaan.
akan mengetahoei dan memapar

kan. kemoeka ramai,

harmonium

Toetoep.

13.15 Berita pers — —13.30 Tjelempoeng
Soenda
(II) — 14.15
Berita pers — 14.30
'Toetoep —

dahoeloe. Ara-

bia akan mendjadi

18.00 Njanjian Perantjis — 18.30
pers dan
Dansa. — 19.00 Berita

23.00 Konsert

nak2

tidak maoe menoeloeng.
nja, meskipoen mereka itoe ber
Arabia akan menanggoengkan asal dari Aden atau Hongkong
nasib sebagai jang soedah ditang dan dari Bombay atau Momgoengkan Toerki

—

oedara

Slowakia, Jahoedi dan Polonia
atau negeri
bangsa Djerman
sendiri

gramma

SELASA 11 JUNI.
Bandoeng II 192 dan III 50,
Batavia II 197.
|.
6.00 Tanda waktoe.
Pemboekaan — 6.03 Lagoe dari Laoetan Te
doeh — 6.30 Berita Pers — 6.40
Lagoe gamelan Djawa oentoek ka

makan klas 2 ” sebagai Tjeko

Bangsa Perantjis ada mempoe
.njai sematjam sembojan: ,,Beker

tjong — 21.00 Tembang Tjindjoer

24.00

'perlindoengan
Inggeris
tidak
ada terdapat ,,negeri jang dina

ang dengan
Inggeris-Perantijis
-oentoek keoentoengan Djerman.

KT

SENEN 10 JUNI.
17.00 Tanda waktoe pemboekaan — 17.01 Pemandangan
proSELASA
11 JUNI.
10.00 Roepa2 lagoe Arab — | gramma — 17.03 Consert Jack
10.30 Roepa2 lagoe Melajoe SebeHylton — 17.25 Djamoean teh —
| rang — 11.00 Roepa2 lagoe Hin18.00 Contert dipimpin oleh Frits
doestan — 11.30
Roepa2
lagoe
Hinze — 19.00 Berita
pers dari
| Soenda — 12.00 Roepa2 lagoe Dja | oedara. — 19.25 Albert
Sandler
wa. — 12.30 Roepa2 lagoe Kron- | trio — -9.40 Tjerita Peter dan an
tjong — 13.00 Roepa2 lagoe Tiong
djing hoetan — 20.25
Piring hitam 20.30 Concert — 21.30 Instru
| Hoa — 13.30 Roepa2 lagoe Gam
bang kromong — 14.00 BERHEN
mentalia — 22.00 Tanda
waktoe
Tk
— 2201
Pot
pourri's — 22.30
17.00 Roepa2
lagoe Hawaiian
Swingmuziek — 23.00 Toetoep.
17.30 Roepa2 lagoe Kua Toemboe
— 18.00 Roepa2 lagoe Ambon
—
SELASA
11 JUNI.
18.30 Roepa2
lagoe Belloni —
19.00 Keterangan tentang Agama
6.00 Tanda
waktoe pemboekaIslam — 20.00 Roepa2 lagoe Tiong
an — 6.00 Piring
hitam — 6.15
Hoa — 20.30
Krontjong
orkest
Berita Pers— 6.45 Piring
hitam
»Lief Souvenier” — 24.00 Berhen
— 17.00 Tanda waktoe
pemboekati.
an — 7.01 Soeara pagi — 7.30 Be
rita pers — 7.37 Landjoetnja soePENJIARAN
NIROM
TIMOER
ara pagi — 8.00 Toetoep. — 11.00
SENEN 10 JUNI.
Tanda
waktoe
pemboekaan
Band. II 192, Bat. II 197,
11.01 Moesik kamar. — 11.40 Roe
PALH. 45
mah tangga — 12.00 Concert po|
poeler — 12.30
Cinema orgel —
17.00 Tanda
waktoe Pem. —
12.50
Concert
popoeler — 13.20
17.03 Isi programma — 17.05 Soe
Berita pers dan oedara 13.33 Mati
ara tjaloeng — 18.00 Roepa2 lanee
Concert — 14.20 Berita pers
goe Hindustan — 18.30 Roepa2 la
dan oedara — 14.30
Toetoep —
goe
Menado — 19.00
Pemanda
.ngan oemoem — 19.20 Moesik jg.
17.00 Tanda
khiem — 19.30 Berita pers dan da
waktoe
pemboekagang — 20.00 Tanda waktoe kron
proPemandangan
an — 17.01
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Kalifah Muslimin

pat kelebihan dan

ERA

'Oleh Pembatoe.

Hoofdagent:

MEDICIJN
'

TOKO

IMPORT

TIGA

dan

gampang

dipa

toko okat atawa beli sen
SAM

TAK

CO,

No. 64, BATAVIA.

Harga 1 botol 30 sen.

