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tertawan di Kreta.
Londen,

K 42veT

jang kemarin memadjoekan

Bekas kaiser Wilhelm II wafat di Doorn (negeri ..

Il wafat.

Djawaban pemerintah Indonesia kepada delegasi
Djepang didoega diberikan hari ini. Kabarnja akan
,mengetjewakan” Djepang,
Konon tindakan diplomat ik Amerika dan Djepang
moengkin menjebabkan adanja krisis baroe di Pacific.
Pengiriman alat perang ke Inggeris terhalang dengan adanja pemogokan 14.000 kaoem boeroeh goedang di Amerika.
Peperangan di Abbessinia selaloe dalam. kemenangan! Inggeris.

k

'binet. Tetapi berita-berita dari, Berlin menjatakan, bahwa Djerman tidak
mengidinkan

Perantjis

oentoek

dengan

Komentaar dari Londen.
Poetoesan Vichy diatas, jaitoe
oentoek membela keradjaan Perantjis dengan sendiri sadja menjebabkan adanja komentaar dari kaJangan

Londen.

Ditoetoerkan:
bahwa poetoesan
itoe diambil pada waktoe lama sesoedah Vichy mengidinkan masoek
nja banjak-banjak ,,pelantjong-pelantjong”, ahli tehnik dan djoeroedjoeroe - terbang bangsa Djerman
Syria,

ke

dan

sehingga

Marokko,

““karena itoe sesoenggoehnja Perantidak koeasa lagi datjis soedah
lam negeri sendiri itoe..
Pengoemoeman ini jang datangkabarnja bersama-sama dengan
mendarat
Djerman
bahwa
-kabar,
kan pasoekan-pasoekan ketjil di
“Syria, dipandang njata oentoek
mengamankan pikiran orang-orang
Perantjis

ex

ae

2
5

ya

Me

—

jang

takoet, dan

koeatir,

bahwa keradjaan Perantjis jang ki
ni dalam perlindoengan Djermanitoe moelai goegeer. Dan Londensangat boleh
poen menganggap
djadi, bahwa niatan Perantjis .oentoek membela keradjaan dengan
tidak pertolongan lain orang itoepoen hasil dari kesan-kesan Djerman, sebab pihak Djerman tahoe
oentoenglah
lebih
betoel-betoel,
baginja'kalau tentara Peranfjis di
Syria itoe berkelahi daripada Djer
'man menfjoba-tjoba - mendaratkan
disana
pasoekan
banjak-banjak
| dalam tempo jang pendek.
. Orang haroes ingat djoega, bahwa kepada pihak Italipoen diberinja idin oentoek berkelahi sendiri

di Lybia boeat sementara waktoe
lamanja.

sendirinja

2.00

Inggeris berdjaga-djaga.

Londen,

#

4 Juni

(Reuter-O.

B.N.). — Koresponden diplomatikFergus J. Ferguson”
nja -Reuter,
i berikoet :sebaga
is
.menoel
Salah kalau orang mengira, bah-

Syria.

"Timoer Dekat-boleh dipandang me
ngetahoei- sekali gerak gerik Djer-

nasional,

Cairo,

Nairobi,

4 Juni

(Reuter). —

Makloemat Inggeris mengabarkan
adanja pertempoeran hebat di dekat telaga-telaga di Ethiopia-Selatan. Pihak Itali mengadakan serangan pembalasan dengan memakai
-tank-tank.
Dalam pertempoeran

gembira

alat-alat.

Gerak madjoe pasoekan Inggeris
diteroeskan.
x

oleh

pasoekan pentjinta

tanah air dengan pimpinan opsiropsir Inggeris, adalah tempat terdjadinja pertempoeran jang hebat.

'Doea kali kota itoe dirampas kembali oleh pihak Itali, tetapi kini tetaplah kota itoe dalam tangan pihak Inggeris: Desakan kepada moe'

soeh
mp

dilakoekan djoega dari Sela1

£

| GOEBERNOER KENYA KE
“. CONGO.

paspoort

wafat.

(Bekas. Kaisar

Portugal

Azoren.

benteng

“disana.

tahankan.

“2

. PEMBOEBARAN KABINET
MESIR.
Cairo,

4 Juni

(Reuter).
—

PESAWAT

- PESAWAT

PERAN-

| TJIS KE SYRIA DAN TUNIS.

Vichy “dikabarkan,

bah

Disini terdjadi : pertoekaran kabi-

net. Anggauta-anggauta
kabinet
memadjoekan permintaan berhenti
kepada premier, dan premierpoen

ini meng

persatoe-

PANGKALAN-PANGKALAN

LAOET PERANTIJIS.
Viehy, 4 Juni (Reuter).

—

Kabar-kabar dari loecar negeri jang

menerangkan, bahwa 'ada 6 pangkalan angkatan laoet Perantjis disediakan oentoek dipakai bersama-sama
dengan
Djerman
itoe
oleh kalangan opisil dibantah dengan

formeel,

demikianlah

boenji

kabar O.F.I.

Pemogokan

baroe

KEPADA

Batavia-C.

diberikan kepada delegasi Djepang

sekali

DJEPANG.

tentang

tan sikap dan soeara 'poela. Sekali
kali tidak pada tempatnja-ada per
bedaan paham dalam hal ini. Pers
Indonesia njata sama pendapatnja,
Gengan

ara

djawaban

jang akan

atas ,,daftar permintaan

djelas

rakjat

diperdengarkan

jang

Aksi

kedengaran

Djepang

Chungking,
—

ke

Selatan.

4 Juni (Reu-

Sesoedah

dan Roeslan,

soe

dima

ditanda

3 negeri dan
antara Dje-

maka

banjak

di

pertjakapkan orang,
bahwa Djepang akan adakan aksi ke Pacific
sebelah Selatan. Alasannja:
11 Djepang haroes merampas
kepoelauan
laoetan Selatan jang

jang ke-

moedian sekali” itoe.
Didoega djawaban itoe diberikan pada hari. ini
kepada Z. Ex. K. Yoshizawa, pemimpin delegasi Djepang. (O.B.N.).

,. Washington,

mengadakan

Kalau oesoel dalam bentoek jang

pang

di Pacific.

Z. Ex. dr. H. J. van Mook kemarin siang berkonperensi dengan wali
negeri di Istana Koningsplein

tetapi

tangani perdjandjian
perdjandjian netral

mengha aan pengiriman alat
ke Inggeris.

DJAWABAN

akan

ter-O.B.N.).

Djepang ta' kan poeas ?
Krisis

jat itoe,

bagaimana djoegapoen tentang pe
Londen, 4 Juni (RKeater).
—
roebahan soesoenan negara 'dimaKabarnja pesawat-pesawat Perandjoekan djoega, sekalian fractie, se
tjis
jang Mitsci
soedah dipersenlijatalan
diidinkan oleh | kalian anggota Indonesia haroes
Dje
lah berdiri dibelakangnja, menjo
lagi, dengan diam-diam telah ter- kong sekoeat koeatnja.
bang ke Syria dan Tunis.
Soal milisi menghendaki keboela

.

#

4Juni (U.P):

strategisch

Europa
dapat

itoe,

habis,
minta

sebeloem

perang

perloenja

soepaja

hak-haknja

atas

poe-

lau-poelau itoe.
2. Karena
sekarang
Inggeris
dan Amerika Serikat terlaloe repot, maka adalah hal itoe waktoe
jang sebaik-baiknja jang moengkin
d'dapat oleh Djepang, oentoek mengadakan pengloveasan ke Selatan.
3. . Oentoek

menghindarkan

an-

tjaman dari Amerika dalam aksinja di Pacific itoe, maka Djepang
haroes mengoeasai Singapore dan
Indonesia.
4. Karena adenja desakan di

JAITOE
KALAU
TERDJADI
PERTEMOEAN , negeri
Djepang
sendiri
oentoek
DJOEM'AT 6 JUNI,
DJEPANG DENGAN: PEMBESAR- ' melakoekan tindakan-tindakan jg.
ANTARA DELEGASI'DAGANG
PEMBESAR NEGERI BELANDA.
njata kearah Pacific Selatan dan

Terhadap Tiongkok.
S.k. ,,Washington Star” itoepoen
wa Weygand dengan sendirinja di| menerangkan, bahwa tawaran Hull
serahi kewadjiban membela kera“sehabis perang ini
akan melepas
,
. djaan Perantjis tetapi kalau orang laloe madjoekan permintaan
ber- hak-hak locar biasa di Tiongkok,
ingat pembelaan Itali di Lybiw doehenti kepada radja Faroek.
.tentoelah menjebahkan senangnja
“loe itoe, maka tidak akan dapat
Didengar
bahwa
penjoesoenan
LA
pendapatan
oeimoem di Tiongkok
' masoek akal, apabila negeri-negeri
kabinet baroe besoek pagi akan se- serta poela menambah kekoeatan
nas” ifoe menjerahkan pembelaan
lesai, dibawah premier lama.
kedoedoekan pemerintah Tiongkok
— jang sepenting itoe kepada 1 orang
dan
lagi menginsjafkan bangsaPartij
Saadist
dan
Wafd
sadja.
bangsa
Timoer Djaoeh kedjoedjoetidak soeka.
7
. Soenggoehpoen kabar-kabar zen.
'ran diplomasi negeri Amerika SeriPartij
Saadist
dan
Wafd
tidak
: tang pendaratan
pasoekan-pasoekat jang tidak selaloe memikirkan
soeka ambil bagian dalam kabinet
kan Djerman di Syria itoe oleh pikepentingan diri sendiri itoe.
itoe. Apa jang berhoeboengan de“hak Inggeris tidak diakoei benarHal itoepoen soedah tentoe mengan
partij
Wafd
itoe
semata-mata
'nja, ini tidak berarti, bahwa disa“na fidak ada orang-orang Djer- mengenai politik dalam negeri, se- roepakan socatoe tamparan bagi
man, soenggoehpoen tidak begitoe dikitpoen tidak mengenai politik Djepang, jaitoe karena adanja perbedaan besar dengan politik me“Jocar negeri. Partij ini tadinja minbesar djoemlahnja.
njerang dari Djepang itoe.
ta soepaja “diadakan
pemilihan
Pembesar-pembesar Inggeris di

Dari

djoega

itoe besar

S.K..,,WASHINGTON STAR” DALAM HOOFDARTIKELNJA ME“Nairobi,4 Juni (Router). —
NERANGKAN,
,BAHWA DALAM WAKTOE JANG KEMOEDIAN INI
wa hanja pihak Perantjis Gan Djer “Goebernoer Kenya Sir Henry Mock KEADAAN DI TIMOER DJAOEH NJATA MAKIN GENTING. DJEMason Moore dengan isterinja berman sadja jang mengadakan perPANG DAN. AMERIKA SERIKAT MELAKOEKAN TINDAKAN-TINangkat dengan pesawat terbang ke
sediaan-persediaan di Syria.
DAKAN DIPLOMATIK JANG MENOENDJOEKKAN, BAHWA KRISIS
keadaan - di Congo oentoek mengadakan koensekarang
Karena
|
BAROE TIDAK AKAN DJAOEH LAGI".
djoengan opisil kepada goebernoer
| Irak soedah beres, maka pihak Ing
DITERANGKAN, BAHWA AKAN TERDJ ADI SKEKETJEWAAN”
tin-dakan
djenderal disana."
gerispoen dapat menga
PADA
HARI KEMIS TGL. 5 JUNI
(SEKARANG)
ATAU
HARI- |
aan

berken
jang
'dakan-tindakan
:
dengan Syria.
rmempe
hi
disera
nd
Weyga
Rt

harapkan

sekarang

Djer-

teroeskan memperkoe-

di kepoelauan

ngoeatkan

Roemenia-Ja-

hoedi.
BEKAS

f

2

loear

pekerdjaan bersama sama berdijaHari ini ada sepasoekan lagi debat tangan dengan meloepakan sengan alat-alat perangnja, berang- : gala perselisihan.
kat
dari iboe kota
oentoek meTanggoengan
djawab
mereka

MINTA

Ankara, 4 Juni (Reuter).—
Di Ankara orang agak heran, sekab banjak orang-orang dengan
paspoort Boelgaria — tetapi tidak
dapat bertjakap dengan
bahasa
Boelgaria — minta idin
meliwati
Toerki dalam perdjalanannja ke
Syria. Permintaan-permintaan seroepa itoepoen
dilakoekan
oleh
ovang-orang jang mirip benar roepanja seperti bangsa Arier tetapi
membawa

—

didoedoeki Itali”.

Debarech jang baroe-baroe ini di
rampas.

oleh oemoem.

KAISAR WILHELM II
WAFAT.
Londen, 4 Juni (Reuter). —
Dari Berlin dikabarkan,
bahwa
menoeroet berita dari Amsterdam,
maka atas penoetoeran kamerheer
Kaisar di Doorn itoe, sedjak Selasa

pihak

itoe

serdadoe
5872
Itali kekalahan:
Europa dan 1210 bangsa
bangsa
Afrika tertawan. 14 tank, 7 mobil
berlapis dan 87 meriam dirampas,
begitoe djoega banjak-banjak me-

Orang

at defensie

tentoelah

Di Lybia tidak ada peroebahan.
Di telaga-telaga.

dak bisa dipikirkan, bahwa mili
Si
akan dibitjarakan dengan tidak menjinggoeng perkara itoe.

,,kalau tidak didoedoeki Djerman,

11.30

ini.

ORANG-ORANG
ASING
LIWAT TOERKI.

(Reuter). —

itoe makin

LARANGAN

perang

DAGANG DENGAN
SXRIA.
Cairo, 4 Juni (Reuter). —Minister
keoeangan Mesir melarang adanja perdagangan dengan
negeri
Syria,
sebab negeri itoe,

DI AFRIKA.

4 Juni

hal itoe koerang baik

waktoe

boet dengan

di Kreta

kaisar

Selandjoetnja dikabarkan, bahwa bekas kaisar Wilhelm II djam

lain-lainnja

Pikiran oentoek meloeaskan dasar-dasar pemerintahan itoe disam

serdadoe Inggeris dan
hda 8000
4000 serdadoe Joenani tertawan
demikianlah
oleh pihak Djerman,
boenji makloemat pimpinan perang
Djerman.

PERTEMPOERAN

partij

bekas

an
antara anggota anggota Indo
man ini lari kenegeri Belanda pada
nesia sekaliannja,
dari golongan
perang - doenia j.l. Sedjak itoe ia . Manapoen djoega. Perselisihan ha
mendjadi ,,tetamoe” negeri Belanroes dikesampingkan
menghadapi
d sampai pada wafatnja ini. —
perkara perkara jang sangat
beRed. Pem.).
sar pada masa ini.
PORTUGAL KOEATKAN
PPBB, Nationale Fractie, Indone
AZOREN.
sische
Nat. Groep dll. baik
djaLissabon, 4 Juni (Reuter).
ngan mengetjewakan harapan rak:

dalam

DITAWAN DJERMAN.
4 Juni (Reuter-0.
Londen,
perang

sedang

memandang

mengoemoemkan
kemarin
Irak
Metenteranian
perang.
wet
adanja
oemoem baik lagi.

Ketika

kesehatan
moendoer.

oecmoem doeloe, baroelah partij itoe
maoe .toeroet dalam pemerintahan

tgl. 2 Juni ini, maka pemerintahan

—

bahan-peroebahan 'soesoenan nega
ra akan diroendingkan poela.
Ti-

KIE

INGGERIS MENDOEDOEKI
MOSOEL.
4 Juni (Reuter). —
Cairo,
Dengan opisil diberihkan: Pasoekan-pasoekan kita mendoedoeki Mo
'soel. Sesoedah kedjadian pembepada
hebat di Bagdad
rontakan

B.N.).

-

dikepoelauan
:.

bentengnja

memperkoeat

Portugal
Azoren.

man, . tetapi boleh
djadi soepaja
amannja,, maka mereka itoe tidak
soeka memberitakan soal-soal itoe
kepada negeri loearan.

Sioe dan

“Apa sadja jang diterangkan oleh
Vichy, Londen memandang njata,
defensie Syria. dan Tunis
bahwa
Djerman
mengoentoengkan
Iitoe
berkedapat
hanja
dan Vichypoen
'Jahi dengan sendjata-sendjata dari
atau sendjata-sendjata
- Djerman
“jang diboeat dipaberik-paberik Perantjis dibawah pengawasan Djerbenzin
dengan
man, macepoen
pemberian Djerman.

membela

wakil
'partij-partij
jang
bergaboeng dalam
Gapi.
jang soedah
doedoek dalam dewan itoe boekan
djarang tidak bekerdja bersamasama, sehingga garis jang pasti da
lam hal peroebahan peroebahan ta
ta negara koerang kelihatan.
Ini
melemahkan aksi dian memboeat ba
njak orang dilocar Pedjambon men
djadi heran dan kesal hati.
Beberapa hari lagi Dewan-Rakiat bersidang lagi oentoek membitjarakan begrooting 1942.
Dalam agenda tampak perkaraperkara jang penting, teroetama se
kali hal
milisi.
Tidak boleh-tidak tentoe peroe-

4

landa).
e

rentjana. kepada

tara anggota-anggota Indonesia da
lam Dewan Rakjat, bahkan wakil

Vichy memoetoeskan, bahwa Perantjis

akan membela Syria dan Tunis sendiri. Weygand
diserahi kewadjiban “toe.
Mosoel didoedoeki Inggeris. Ketika perang di Kreta
ada 12.000 serdadoe Sekoetoe tertawan moesoeh.

J

».- Kabarnja kabinet Vichy soedah memoetoeskan, bahwa Perantjis
akan membela Syria dan Tunis dengan sendirian. Dikabarkan, bahwa
djenderal Weygandlah

waktoe jang laloe persa-

toean seringkali tidak ada an

SIFORASI DISEKELILING SXRIA.
4 Juni (Reuter):

71, sen

Persatoean dalam Volksraad.

Mosoel didoedoeki Inggeris.

Kaisar Wilhelm

|

1941

Vichy: maoe a bala Syria ddan Tunis sendiri

Bekas

Administratie.

Terhadap Pilipina. djoega oentoek menghapoes perhaSatoe.tindakan jang penting lagi: tian orang terhadap kegagalan akdari Amerika Serikat, ialah adanja ' si Djepang di Tiongkok, maka Dje
pang akan moelai aksinja ke Selapengloeasan
pengawasan
export
tan.
boeat Pilipina,
sehingga Djepang
Djeorang
tidak lagi “dapat membeli bahan5. Banjak-banjak
bahan keperloean perangnja.
pang berpendapat, bahwa soeatoe
aksi ke Pacific Selatan itoe akan
Desakan
ekonomi kepada DjeTiongperangnja
menghentikan
|
Djepers
'menjebabkan
ini
pang
djalan-djalan perhoepang marah. Soedah sedjak agak | kok, sebab
boengan dari Chungking ke Inggelama Djepang mentjoba-tjoba men.
Amerika tentoe poetoes
dapat persetoedjoean dengan Indo- Lris dan
karenanja.
nesia “oentoek mendapat banjakbanjak

bahan-bahan,

dan

pers

Dje

Besar risiconja.
pang dengan teroes terang, bahwa !
Sebaliknja tindakan seroepa itoe
jang membandel
sikap Indonesia
akibat dari sokongan | adalah banjak risiconja bagi Djeitoe adalah
Inggeris dan Amerika Serikat ke-j pang, sebab kalau Djepang menga(pang, perang dengan besar-besapada Indonesia.

na-mana, asalkan orang soeka men
dengarnja.
Maka patoet dan wa
djib poela bagj . anggota anggota
Dewan Rakjat Indonesia bersama
sama menetapkan sikapnja dan me
njatoekan
soearanja.
Orang hendaknja djangan loepa,
bahwa orang Eropah pada oemoem
nja, orang Belanda pada" choesoes
nja biasanja menjangka orang” lain
setoedjoe atau tidak menghendaki
sesoeatoe lagi kalau tidak dikatakannja
.apa apa,
Orang Eropah
biasa lantas melahirkan jang
tim
boel

dalam

hatinja,

jang

terasa

olehnja sehingga ia soekar sekali
mengerti akan tabrat
orang
Timoer jang pendiam itoe, jang seringkali tidak senang atau meng
hendaki apa-apa, akan tetapi tidak
mengoetjapkan perkataan sepatah
djoecapoen .
Perselisihan paham sering
terdjadi karena itoe dan agaknja da
lam hal peroebahan soesoenan ne
gara poen begitoe djoega keadaan

nja.
Orang Indonesia koerang
tjoekoep terangnja menjatakan keingi

nannja, — lebih-lebih soeara soea
ra jang mengandoeng

hadjat

diloe

ar Gapi —, sehingga banjak orang
Belanda jang mengira bahwa ke

hendak itoe tidak soenggoeh soeng
goeh, tjoema ,,iseng-iseng”
sadja.
Kita - mesti
mengingat,
bahwa
orang Belanda banjak benar jang
tidak mengenal masjarakat
kita,
jang tidak atau soekar sekali mema
hamkan dan mengoekoer semangat
pergerakan Indonesia.
Ini tidak bisa disesalkan, karena
memang

soedah

pah menghargai
teroetama,
Karenaitoe

wan

Rakjat

sifat orang

jang

Ero-

dilahirkan

anggota

anggota

De

haroeslah

terang

-te-

rangan dan tidak oesah melembeklembekkan perkataan tetapi mene
rangkan sedjelas djelasnja keinginannja dan keinginan rakjat, soe
paja golongan Belanda mengetahoei apa jang hidoep dalam masja
rakat kita.
Tjoema atas dasar tahoe mena
hoe tentang kemaoean masing ma
sing bisa diadakan
peremboekan
pekerdjaan bersama sama.

ran,

pada

hal

pat sokongan
leh

djadi

tidak

moengkin

da-

Djerman,

sangat bo-

menjebabkan

djatoehnja

keradjaan Djeparig dan moesnanja
kekoesasaannja di Tiongkok.
Dalam pada itoe kalangan Ljepang
mendesak
dengan koeatnja
soepaja mengadakan serangan ma-

ti-matian ke Chungk'ing. Dan oentoek itoe haroeslah Djepang menghimpoen - banjak-banjak
tentara
oentoek diboeat dalam waktoe jang
lama

menjerboe

tanah

Tiongkok

jang hanja sedikit mempoenjai
lan-djalan

perhoeboengan

dja

itoe.

Lain dari pada itoe Djepangpoen
haroes insaf, bahwa sekalipoen ia
mentjapai Chungking, namoen peperangan di Tiongkok itoe sekalikali beloem hab's. Pasoekan-pasoe-

kan Tiongkok
nistjaja moendoer
kesebelah
barat,
dan
sesoedah
Tiongkok menerima kiriman. meriam-meriam dan tank-tank . serta
pesawat-pesawat

terbang,

nistjaja

Tiongkok
dapat mengadakan serangan pembalasan jang besar.
Memang benar,
bahwa dengan
kedatangan kiriman-kiriman seroepa itoe Tiongkok haroes mengam-

bil waktoe boeat melatih serdadoeserdadoenja, sebeloem dapat dipakai
oentoek
.menjerang
dengan
berhasil.
Sebagian dari alat-alet itoepoen
haroes poela dipakai doeloe oentoek
melindoengi
djalan-djalan
perhoeboengan di Tiongkok serta
pangkalan-pangkalan
militer jang
paling penting.
Di Chungking orang berpendapat, bahwa — kalau tidak ada kedjadian apa-apa jang mendadak —
maka
tentara.
Tiongkok.
dalam
moesim herst j.a.d. ini akan djadi
pihak jang menjerang, kira-kira
dalam boelan September.

(Lihat samboengan di pag, 3).
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e

ma jang
sekedar
SANATA

lam

penting
oentoek

DUURTETOESLAG

ser

Wilhelm,

menoeroet

war

menoetoep mata

- dinegeri lain, ditempat perasingan.

Habislah impian bangsa Djerman
. jang masih pro Radja, dan sedjak
poeloehan tahoen mengharap-harapkan poelang kembalinja Kaisar
. itoe dikalangannja.
Apakah
ka

dah lama

lenjap

karena soe

Kaisar Wilhelm

daripada kenang-kenangan bangsa
Djerman. Dengan wafatnja
Kai-

sar Wilhelm,

maka

BPM.

-—

telah mengadakan

B:PM.
toeran

duurtetoeslag

wainja

bangsa

gotna

Eropeh

dan

Indone

Perhoeboengan

ikan

akan

dinaikkan menoeroet procentage le
bih banjak dari pada mereka jang
Bet
besar gadjinja.

kepada mereka

TOEAN SEUBRING KE AFRIKA
SELATAN.
Anggauta Provinciale Raad Dja
wa Barat, t. Seubring, jang baroe2

soe

pi selaloe
laksana mengandoeng
penggodaan itoe, agak sampai pa
da achirnja. Kemarin-lohor, dalam
Astana Koningsplein dikota ini, te
lah diadakan pembitjaraan antara
Excellentie Dr. H.J, van
Mook

ini dipilih sebagai pengganti marhoem t. Nederburgh dari P.E.B., ti-

dengan Wali Negefi, oentoek

ORDONNANTIE MELINDOENGI
f
'ALAM
College van Gedelegeerden volks
raad telah menerima ordonnantie
1941 goena melindoengi 'alam, de-

Djenderal. dan S.p. Legerecommandant, Pada hari Djoem'at 30 Mei
jl. soedah poela dipoetar dimoeka
Nederlandsch . Indische
Officiers
Vereeniging.
Tidak lama lagi copie film itoe

akan dikirimkan kepada berbagai

Soedah
bertoeroet-toeroet
di| moeatkan advertentie goena pendidikan mendjadi adjunet-controleur.

dak lama lagi akan mendedjoe ke
Afrika Selatan, dan akan tinggal
tetap disana.

me

“

Beberapa kali poela,

Adapoen

Dalam

diterima

tapi kewadjibannja

Soerat-soerat

disampaikan

ling

Personeele

de-

Kamar

tan
Kewamaman

GA

itoe banjak jang soedah bersedia
nja, digedoeng sekolah tsb., dideoentoek bekerdja memberi pertolo
pan Gang Kenari.
ngan kepada Chungking Djika be
nar warta itoe, maka
sangatlah
TENTOONSTELLING LOEKISAN
kedjadian itoe membikin
gadoeh
Bataviaasch Kunstkring dj Van
perhoeboengan Amerika — Japan
Heutzs Boulevard no. 1, moelai ha
jang agak baik itoe, sebab perboe
ri Djoem'at tanggal 6 Juni sampai
atan menolong Chungking itoe di
hari
Minggoe 29 Juni 1941 tiap2
anggap oleh Koh Ishii sebagai per “hari moelai dari
djam
9.30 —
boeatan menjeteroei Nippon. Kira
12.30 siang, diadakan tentoonstelnja karena berkenaan dengan Pa
ling gambaran dan loekisan
dari
cific, moedah menimboelkan crisis . Willem Hofker. Poen djoega pada
baroe jang
koerang
menjenang
hari Minggoe, Rebo dan Djoem'af
diboeka moelai djam 6 — 8 siang.
Entree goena masoek hanja
25
Dari medan peperangan di Irak,
sen.
$
dapat diwartakan, bahwa pasoekan |
Jang akan ditoendjoekkan disiInggeris telah mendoedoeki
Mo
toe bermatjam matjam gambar da
soel, kabar mana
sesoenggoehnja ri negeri Belanda, Bali dsb.
menggirangkan, tetapi sebaliknja, :
FILM BAROE TENTANG B ALA
di Syria dan sekitar
kedoedoekan
Syria nampak lebih berbahaja. Ka
TENTARA,
binet Vichy telah mengambil
Kami
mendapat kabar
bahwa
poetoesan akan memberi perlawa
baroe-baroe ini soedah selesai senan di Syria dan Tunis. Kepoetoe
boeah film tentang bala-tentara,
sar itoe nampak soedah njata.
tahoen 1938 soedah ada djoega di

sg

Perantjis akan berperang sendiri

melawan Inggeris, tetapi kaoem Na

bikin smal film seperti itoe. Tetapi
karena

peroebahan

- peroebahan

zi tidak akan memangkoe tangan
dan menjoeroeh
Vichy berperang

jang
nan
itoe
an

ngan djoega.
Apabila
soenggoeh
terdjadi itoe, maka akan datang sa

film itoe dibikin

atnja Vichy mendjadi lawan bekas
kawan, dan apakah akibatnja di

soek dienst, ja'ni boeat memperlihatkan kepada mereka itoe . bagai
mana keadaan dalam bala tentara
Hindia Belanda.
Djadi perloelah
djoega dibikin
film baroe, jang
memperlihatkan
kemadjoean Bala Tentara Hindia
Belanda.
:
Film ini ialah smalfilm 16 mm

sendiri. Ia akan memberi pertolo

kemoedian.
Di Cairo terdjadi per
gantian kabinet Segenap anggauta

kabinet telah mengoendoerkan diri, meminta kelepasan kepada Pre
mier, dan achirnja Premierpoen toe

roet meletakan djabatannja.
Ke
moedian atas Radja Faroeck soeka
poela menerima djabatan itoe, oen
toek menjoesoen
kabinet
baroe.
Apakah jang menjebabkan kaoem
Wafd
mengoendoerkan
diri itoe,
tidak diterangkan.

serba tjepat dimasa belakaini didalam bala tentara film
tidak lagi meloekiskan keada
seperti sekarang. Dan lagi
boeat

serdadoe-

serdadoe Belanda jang baroe ma-

dan dibikin teroetama boeat militair jang tinggal ditempat-tempat
jang djaoeh dari kota, Tidak semoea peroebahan jang soedah ter-

tjapai diperlihatkan

disitoe, Tjoe-

kepada
Zaken,

Hoofdbe-

B. B.
opisil dikabarkan:

Moelaj

31

residen

Juli

1941

D.F.

Besoeki,

atas

permintaan

Pronk,

dan karena soedah sampai waktoenja
telah diperhentikan
dengan

hormat

dari djabatan

negeri, de-

'straat

ngan mendapat terima kasih oentoek djasanja,
Moeai tanggal itoe djoega telah
diangkat
djadi
resident Besoeki
Dr. A.C.
Tobi,
hoofdambtenaar

jang

sedang

verlof

ling achir beliau

batan

sakit,

memangkoe

residen

pa-

dja-

jang dibantoekan

kepada Goebernoer Djawa Barat.
Berhoeboeng
dengan keangkatannja itoe ditetapkan poela, bahwa
ia dari 3 Juni

memoelaj

djabatan-

nja jang baroe itoe dengan pangkat dan gelar residen jang dibanfoekan kepada
Goebernoer Djawa
Timoer,
Moelaj 3 Juni 1941 telah diangkat djadi residen jang dibantoekan
kepada Goebernoer
Djawa Barat

EF. Velthuizen Weil
soedah
djoega

jang tadinja

mendjabat
djabatan
sebagai wakil,

TWEEDAAGSCHE

30 KM.

2000 4 3000 m? TEMPAT GOEDANG (goedangruimte). Penawano.

116.

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

16 Pav.,

3

Pekalonganweg

|

26,

dan

,,/0OBUZ”,
pada

j.

KANDJENG
PANGERAN
ARIO
ADIPATI DOJONAGORO
BEKAS RIJKSBESTUURDER SOERAKARTA,

sampai malam
Selasa ini selaloe
dikeroemoen oleh beberapa keloear
ga poetera dan poeterinja, begitoe
djoega beberapa kaoem pembesar
dan kaoem bangsawan didalam as

Gepatjara pengoeboeran di Astana
Imogiri.

tana

Sluisbrug-

firma

Tio

Tek

P

ADA hari Minggoe tanggal 1
“Hong, Pasar Baroe.
Ongkos-ongkos penjatatan nama
Juni 1941 djam 4 pagi K.P.A.
jang haroes dibajar sekalian
de- | A. Djojonagoro' telah
meninggal
ngan pemasoekkan
nama adalah | doenia
di roemah
pasanggrahan
seperti berikoet:
(buitenverblijf) di Karanggeneng
Boeat seseorang f 0.75.
koerang lebih 3 K.M, sebelah Oeta
Gerombolan2 jang terdiri tidak
ra Barat dari kota Bojolalj pinggir
koerang. dari 25 orang oentoek:
djalan-besar dari Solo ke Salatiga.
militair, politie,
brandweer, padSampai pada wafatnja maka belivinders,
dan anak-anak
sekolah
au genap beroesia 73 tahoen.
f.0.45 tiap orang.
Sebeloem beliau itoe meletakkan
Gerombolan-gerombolan
jang
djabatannja dalam tahoen 1939 se
lainnja jang terdiri tidak koerang
bagai rijksbestuurder dari keradja
dari 25 orang f 0.55 tiap orang.
an Soerakarta—Hadiningrat maka
Pemasoekkan penjatatan nama
beliau soedah kerap kali menderita
ditoetoep sampai tg. 10 Juni jad.
sakit.
Setelah berhenti, laloe me
Djoega setelahnja
tg. 10 masih
ninggalkan astana-Kepatihan Soedapat diterima, akan tetapi ongkos
rakarta dan tinggal dengan permai
nja ditambah
10 ct. boeat
tiap
soeri dan keloearga di Karanggeorang,
neng terseboet diatas, jang selaloe
menderita sakit teroes meneroes.
PESTA AMAL.
Pada beberapa hari jang
Ialoe,
Moelai
pada
malam Djoem'at
sakitnja agak keras, hingga sekali !
tanggal 5 — 6 Juni
1941 sampai
an poetra poetrinja dan keloearga
malam Rebo tanggal 10 — 11 Juni
Saudaranja datang berkoempoel -di
1941 di pasar RR LemahabangwaKaranggeneng, sampai harj Ming
das akan diadakan ,,Pesta Ama''
goe djam 4 pagi beliau meninggal
oleh Comite
Prins Bernhard din
doenia.
$
Spitfire fondsen.
Oleh karena letaknja pasanggra
Pendapatan bersih dari soembahan buitenverblijf itoe djaoeh dari
ngan itoe oentoek
derma
Prins
kota Solo, maka atas titahnja Z.H.
Bernhard dan Spitfire Fonds.
Sri Soesoehoenan,
lajonnja pada
hari Minggoe
itoe djoega, djam
»TJIOENG WANARA”.
10 pagi dibawa dari Karanggeneng
Star Film
Co, sedang
hiboek
ke astana — Kepatihan Solo, demembikin film ,,Tjioeng Wanara”,
ngan mobil lajon dari kraton Soejaitoe satoe tjeritera poesaka dari
rakarta.
kalangan Indonesia
jang sangat
Setibanja di astana-Kepatihan,
terkenal.
laloe dilakoekan oepatjara penjoeTjioeng Wanara ada dibikin betjian, jang dihadliri oleh Z. H. Sri
gitoe
roepa,
sehingga
onkostSoesoehoenan dengan beberapa ka
onkost jang telah digoenakan ada
oem bangsawan dan kaoem
pemdjaoeh lebih besar dari film-film
besar, begitoe djoega keloearga poe
biasa,
karena segala-galanja
ditra dan poetrinja semoea. Setelah
bikin speciaal,
rampoeng laloe dimasoekkan dida
Bilamana
dipoetar, beloem, dilam peti-lajon, di tengah-tengahpastikan.
nja astana Kepatihan,

itoe

WAN-

DELMARSCH.

Tg. 20 dan 21 Juni.

Menoeroet
kabar jang diterima
penjatatan nama
oentoek mengikoeti wandelmarsch terseboet di-

BATAVIASCHE VERKEERS
MAATSCHAPPIJ,
Pendapatan
kotor dari
dienst
tram:

f 38.361.551.
Moelai

ts.

1

Januari

1941

1

Januari

1940

MOERID

SEKOLAH MEN.TJOERI.
Polisi telah mendapat pengadoe
an dari seorang goeroe K.W.S. di
kota ini oleh karena lemarinja ter
dapat terbongkar.
Jang hilang ka
tanja ada sedjoemlah f 50.— Pintoe
pintoe ternjata tidak ada jang di
perkosa, hingga menjebabkan
po
lisi mempoenjai
doegaan, bahwa
pentjoerian itoe dilakoekan oleh se
orang moerid. Achirnja boekoe2 jg
ditjari kedapatan disalah seboeah

boekhandel

njata bahwa
beli boekoe

3 malam

harj

ADA

djam. 7 sore

dimoelai

ini,

9.30
hngga
mengadakan

4 boelan

Gem. Betawi telah
jang
vergadering,

sesoeatoenja.
agak ramai segala
Diantara pembitjaraan-pembitjara
an jang nampak besar perhatiannja adalah

tie.

T.

soal

personeels-forma-

Rompies

kepada sia

pa diberikan kesempatan berbitjara, meloekiskan keadaan-keadaan
pekerdjaan dipasar pasar, bagaimana beratnja pekerdjaan marktmeesters dalam djabatan itoe, oleh
itoe dikarena pegawaipegawai
mestikan djoega bekerdja diwak-

toe hari-hari besar Mesehi dan
:
2 ng
Moeslim.

Ketjoeali itoepoen ia membitjarakan belandja-belandjanja kaoem
dan
Volksonderwjzers
ara
diant
k
Banja
list.
kaoem Norma
Gepegawai-pegawai-secretarie
meente terpaksa meninggalkan pemasing-masing itoe,
kerdjaannja
jang
mentjari belandja
oentoek
lebih tinggi pada djabatan kantor
dibolehlah
sehingga
dagang,
oempamakan jang djabatan secremendjadi
itoe seolah-olah
-tarie
orang-orang
pendidikan
tempat

moeda, oentoek beladjar bekerdja.
diadakan
dapat
tidak
Apakah

jang dapat men-

mengemoekakan — pendapatannja,
tidak moedahnja orang mendapatGemeente,
pegawai oentoek
kan

orang

ter-

itoe mem

pada

itoe,

ada

Lebih lanlebih menjenangkan,
djoet olehnja dibitjarakan kedoedoekan personeel gemeente rendahan jang bekerdja pada djabatan
secretarie,
dan djabatan. teknis,
Maka diminta olehnja, agar lekas
diadakan
atoeran-atoeran
jang

baik

dan

menjenangkan,

oesoel-

oesoel mana
disetoedjoej oleh t.
Darjono, karena
pada pendapatnja, djika diadakan atoeran-atoeran itoe, maka koeranglah agaknja
djoemlah
kaoem werkloos pada
golongan anak Indonesia. Lamanja
djam bekerdja bagi kaoem markt-

meesters, keurmeesters
dan djabatan baroe jaitoe adjunct-boekhouder djoega dibitjarakan olehnja,. dan

itoe lekas

soepaja

atoeran-atoeran

didjalankan, . sedapat:

Toean Kleefstra, menegor t, Soedengan

anggapannja,

bah-

wa dahoeloe dimana raads-commis
sie
mengadakan
vergadering, t.
Soebroto itoepoen soedah mengemoekakan
pertanjaan-pertanjaan

jang

erbagai-bagai

itoe,

atas

mana ia soedah menerima djawaban-djawaban
jang memoeaskan,
maka itoelah sehingga mengherankannja, mengapa
t. Soebroto ber:
tanja lagi tentang berbagai-bagai

hal itoe, sehingga

kesimpoelan

3 Juni)

semoea

toeroet menghormat

kantor

di

mengiring la |

jon itoe, dari astana Kapatihan sam
pai pada batas kota Solo jang sebe
lah Barat (jalah di Kletjo), dan jg.
sebagian lagi teroes toeroet meng
hormat mengiring ke Imogiri. Semoea
toe sama berpakaian
hiDjoega pradjoerit
tam kebesaran.
keraton dan dari Ned. Ind, leger.
Dari berpoeloehan riboe jang toe
roet menghantarkan lajon itoe, ada
terlihat djoega Z.H. Sri Soesoehoe
nan dengan &H. Prins Mangkoena
goro dan toean gouverneur Soera
karta, begitoe djoega wakil
dari
kraton Djokjakarta dan Pakoealaman.
Beberapa regent dari loear
Vorstenlanden banjak jang mem
perloekan datang mengiring.
Dari astana Kapatihan, djinasat
itoe dinaikan kendaraan kreta lajon, ditarik koeda 4 berdjalan pela
han2, melaloei
Pasarged€, moeka
roemah gouverneur, Gladag, Pasar
pon, Poerwosari dan Kletjo.
Disi
ni laloe
dipindah ke auto lajon
(lijkauto), jang teroes dibawa ke
Imogiri dengan djalan tjepat.

Tidak perloe diterangkan

'

|

disini |

MENDJOEAL
BATOE
API DI
VERBAAL.
Terlaloe tinggi.
Oemoem

soedah

tahoe

orang

mentjari batoe api dalam waktoe
sekarang soekar.
Keadaan demi
kian ini dipakai oleh orang
oentoek mendjoeal batoe api itoe
de
ngan harga jang lebih mahal lagi,
biasanja 2 sen, dinaikkan djadi 2.
setengah sen. «

HA

NAN

MEA TI

tarief air, jang moengkin bisa di

renanja

naikkan itoe, Atas djawab Burgemeester,
memang ada pantas se-

meente membajar keroegian jang
didatangkan
oleh kesalahan
Je
hosua
toe, dengan oeang
sin
panan jang soedah banjak -itoe.

kali, kalau keadaan memaksa har-

dapat moelai 1 Juli j.a.d,
broto

(Selasa

toetoep, karena semoea prijaji hah
dhi-dhalem pegawai negeri haroes

TEMAN PEN MELUAS NANE

bekerdja

jang

djabatan Gouvernement

'

wafatnja

gelerannja oen- | seorang chauffeur telah mendjalan
gemeester dapat
kan autonja
itoe dengan soeatoe
toek mendjawab segala sesoeatoe,
ketjepatan jang loear biasa, sehing
maka
olehnja dikerikan
keteraga auto itoe pada soeatoe ketjelangan-keterangan jang poeas, Tenkaan mendapat keroesakan besar.
tang
hari besar bagi
pegawaiOrang menjalahkan Jehosua,
Dia
pegawai
pasar, kepada
mereka
haroes
membajar
keroegiannja.
itoe disa'at
lain memang diberi
Burgemeester menerangkan belandjoega hari liboeran, tetapi moesdja Jehosua beloem dipotong oentahil kalau liboeran itoe mesti ditoek keroegian itoe.
berikan
pada hari Minggoe atau
Mr. Moh. Sjah mengoesoelkan,
hari-hari raja, karena pasar-pasar
djangan Jehosua disoeroeh bajar,
toch tidak dapat ditoetoep karena
demikian djoega pendapat t, Soeitoe boekan.
So'al belandja
dan
broto, Toean Robbers mengoesoelpengharapan-pengharapan oentoek
kan'soepaja auto Gemeente itoe se
mendapatkan promotie (kenaikan
baik-baiknja dimasoekkan djoege
gadjih) diperiksa
poela olehnja
assuransi, soepaja apabila men:
dengan teliti. Pendek kata, bolehdapat keroesakan, assuransi jang
lah diseboetkan bahwa segala oemembajar keroegiannja. Oleh ka:
soel-oesoel jang dimadjoekan itoe
rena kebanjakan auto kepoenjaar
diterima dengan baik adanja,
Gemeente
itoe tidak diassuransi
Tentang
halnja tempat-tempat
maka
rasanja Gemeente
soedal
pemandian partikoelir, toean Budtjoekoep simpan oeang banjak, ka
dingh menanjakan tentang tarief-

atoeran-atoeran bagi

orang

dengan

Berhoeboeng

bekas rijksbestuurder ini, maka ha
ri Senen 2 Juni semoea kantor Ke
setengah hari,
patihan ditoetoep
pengoeboerannja
dan pada hari

telah menoebroek orang jang sedang mendorong grobak memoeat
Berhoeboeng dengan ini, maka Ia.
beras dan botol. Pendorong grobak
ma kelamaan hal ini soedah ketaitoe karena toebroekan
terseboet
hoean oleh polisi. Seorang toekang
loeka2 parah, sehingga diangkoet
.Meski
ke roemah sakit CBZ. dengan moe | waroeng di Tanah Tinggi.
poen ia tidak mengakoe menaikkan
bil DVG., sedang soepir vrachtau
harga, tetapi polisi tidak pertjaja
to itoe diperiksa oleh politie.
dan menempel proces verbaal kepa
Kemoedian idiberi tahoekan oleh
da toekang waroeng tadi.
pihak politie,
bahwa pendorong
Hendaknja ini mendjadi teladan
grobak itoe soedah meninggal doe
bagi pendjoeal2 barang jang mena
nia di CBZ. karena loeka2nja jang
parah itoe, hingga keterangan
le 1 ikkan harga.
bih djaoeh tidak bisa.

itoe dari moerid KWS.,

oleh karena

ta Djokjakarta).

dah terdjadi toebroekan hebat, ja
itoe seboeah vrachtauto B. 12971,

di Senen.

Dari pengoesoetan memang

ko

Imogiri (sebelah Selatan dari

KETJELAKAAN
JANG
NGERI.
Hari Senen pagi jang laloe soe

aa nana

boekhandel

Oepatjara pengoeboeran ke Imnogi- |
ri dengan kebesaran,
Pengoeboeran 'djinazat .dilakoe- “
kan pada hari Selasa tanggal 3 Juni dengan oepatjara kebesaran, ke
Radja Djawa
astana koeboeran

jang bernama L.C. van K...... , seorang anak moeda jang masih diba
wah oemoer. Oleh karena itoe, ia
diidzinkan poelang, sebeloem dimadjoekan depan medja hidjau.

Mei 1941 f 48.221.42V, Mej 1940

f 242.202.235.
Moelai
tg.
f 196.779.381.

itoe.

bahwa di pinggir djalan besar, jg. :
dilaloei oleh lajon itoe penoeh se
Pada harj Minggoe siang sampai ' sak dengan poebliek jang menonmalam Senen, hegitoe Senen siang
ton (M.)

Vergadering Gemeenteraad.

Toean Soebroto, dalam pada itoe

DIMINTA:

dibawah

ha-

Afdee-

DIKALANGAN

ANGKATAN

5
Dengan

atoeran-atoeran
tjegah itoe?

“ran

militie-

stuur P.T.T.-dienst di Bandoeng.
Kesempatan baik bagi jang mentjari pekerdjaan.

tempatkan di afdeeling B.
Mereka jang ingin masoek sekolah itoe, bolehlah meminta ketera: ngan lebih djaoeh dari direktoer-

Amerika

goena

permintaan

roes

ngan tidak oesah diadakan perdebatan dan tidak dengan poengoepaja Wakil! Japan Excellentie
K.
tan soeara socatoe tambahan perYoshizawa dipanggil kembali saatoeran pemberian gratie. Kemoedja, tetapi oentoenglah, karena da
mainja orang bisa mendjalankan di . dian poen kesiimpoelan-kesimpoelan
dari rapport ke-4 dari Koemisi jg.
plomasi, selamatlah hingga sekasoerat permintaan
rang, tiadalah
koerang
soeatoe : memadjoekan
d'terima
dengan
tidak
diadakan
apa. Selaloe Minister K. Yoshizaperoebahan sama sekali.
wa itoe bisa beroending dengan Pe
merintah disini dengan kesabaran,
BIJZONDERE MULOSCHOOL
karena ia mengetahoei kedoedoe
Salemba—Kramat.
kan Nederland jang sebenar benar
Kemarin doeloe dipasang advernja.
Moedah
moedahan ,,showtentie jang memoeat tentang sekodown” jang diramaikan akan nam
lah ,,Bijzondere Mulo” di Salemba
pak diantara perhoeboengan Ne
Kramat, jaitoe sekolah jang menederland — Japan itoe jang serba '
rima moerid-moerid jang ingin memenjenangkanlah bagi kedoea dele
| landjoetkan- peladjarannja, tetapi
gasi jang mengadakan perhoeboedalam
oedjian penghabisan tidak
ngan itoe. '
madjoe, jaitoe mereka itoe akan di

piloot piloot

meng-

plicht,
bisa djoega memadjoekan
diri dengan rekes oentoek ikoet pen
didikan tadi.

keras, soe

Pehak Japan di Nippon, roepanja agak ketjewa mendengar war

oentotk.

ma H.B.S. V
atau soerat tanda,
jang menjatakan,
bahwa pelamar
itoe mempoenjai pendidikan
jang
sama dengan diploma tsb. Mereka
jang mengikoeti haroes memadjoekan diri 16 Juni 1941.
Poen mereka jang haroes mene-

PERATOERAN

Volksraad

sjaratnja

ikoeti pendidikan itoe ialah diplo-

GRATIE.

pers Japan mengandjoerkan kepada Pemerintahnja di Tokio, soepa

LP Naa

TAMBAHAN

.

PENDIDIKAN GOENA ADJUNCT
CONTROLEUR.

nentoekan djawaban jang diminta
oleh Delegasi Japan boeat pengha
bisan kali. Berhoeboeng dengan so
'al itoe, maka soedah berkali kali
oesah diadakan poepers Japan di Tokio itoe telah me : ngan tidak
setelah diadakan
lemparkan segala kesalahan2 itoe k ngoetan soeara,
perdebatan
sebentar.
atas poendak
Pemerintah disini,
jang dikatakan sikapnja koerang

ta, bahwa

Boekhandel

TOEAN ROEP PERLOP KE

T

Mossel, Scottweg

S. K. Tan,

S.p.j.m. Goebernoer

itoe,

Boulevard

Batavia-C.
Insehrijvingsformulier2 dapat di
minta pada Toean C. A, Rieber p/a

Film
itoe
ada
keterangannja
dalam bahasa Belanda dan bahasa
Mu
Indonesia.

conferentie anta

ja Tokio soeka berlakoe

kepada

Heutsz

Batavia-C,

arian dan sam
“pai kini masih beloem ada peratoe
tahoen-ini djoega
'rannja, dalam
akan mendapat penaikan gadji.

dah lama dilangsoengkan itoe teta

memoeaskan.

J.

gambar

:
dipertoendjoek-

ini soedah

van

No. 74 Pav.,, Batavia-C.

besar.

bagai commandant territorjai boeat
dipertoendjoekkan kepada militair
dar kepada orang-orang lain jang
memadjoekan permintaan oentoek

dalam panda-

ra Japan dan Nederland jang

K. Yff,

orang-orang

djoega boecat

loear,
“Film

ran itoe ditetapkan, bahwa mereka
jang mendapat gadji rendah

jang

ini dibikin dari

hati.

perapega-

-.
AUSTRALIA.
ngan mata bangsa Inggeris hilang
lah selama lamanja Moesoeh
Ing
Menoeroet Aneta, toean B. Roep,
geris No. 1 dalam djaman perang | anggauta Volksraad, dalam boelan
akan ambil perlop ke
doenia, seolah olah hilangnja Napo
Juli depan,
leon jang dahoeloe senantiasa men
Australia, berhoeboeng dengan keadaan kesehatannja.
djadi biang keladinja permoesoe-

han dalam doenia damai.

adres terseboet dibawah ini:

di Bandoeng dan tjoekoep menarik

sia jang kerdja pada winn ngsbedrijf dinegeri ini, Dalam peratoc-

oem Nazi merasa roegi kehilangan | - Dalam pada it
' bekas Kaisarnja itoe, tidak dapat
jang terima gadji
— orang menggambarkan,

atas dapat dilakoekan pada adres-

sadja,
kesan

gambar foto toean J. Thiessen Jr.

KEPADA

PEGAWAI

EKAS Radja Djermania, Kaita Reuter, telah

penting
memberi

garis-garisnja

Film

Prin# Djojonagono di Polo wafat,

-

apa-apa jang soedah tertjapai da-

WILHELM MENOETOEP MATA.

LEMBARAN PERTAMA PAG. Il”

“ PEMANDANGAN

NX

t.

Kleefstra
itoe, t. Soebroto berbitjara oentoek publiek. Ketika Bur-

ga tarief air itoe
dinaikkan. T,
Buddingh mengatakan bahwa atoe
ran demikian tentoenja meroegikan tempat-tempat pemandian, tetapi, djawab Burgemeester ta'koerang dan ta' lebih, bahwa atoeran
itoe sememangnja soedah ditentoe-

kan dalam
tapkannja
dja.

contract,
atau

Voorstel Mr. Sjah oentoek mei
djatohkan denda f 1.— ditolak. T
Robbers menentoekan djoemla:
f 5— oentoek
keroegian, tetap
achirnja
menarik kembali oesoe
itoe,

sa-

Kemoedian t, Kleefstra mener
toekan soeatoe djoemlah besarnj
f 120,— (seratoes
doea poeloe

brand-

ketika distem, tidak berhasil sam

tinggal dite-

didiamkannja

roepiah),

Keroesakan

kereta

ada lebih baik djika Ge

weer,
Pada
soeatoe ketika,
seorang
pegawai brandweer J, Jehosua tekesalahan, sebagai
lah berboeat

tetapi apa

tjelaka,

sekali,
sehingga so'al itoe
dimadjoekan
pada
rapat

akan datang lagi,

pad
aka
jan

$

Aa

telah

“kan conferentie

dilangsoeng-

Besar

PAI.

Ber-

. tempat di hotel Malabar Bandoeng.

“Dalam conferentie itoe dikoendjoe
.ngi oleh semoea ketoea ketoea dae
— rah dan anggauta madjilisnja.
“.

Pada tanggal

2—3

Juni malam

Selasa, diadakan hari resepsi perpi
Sahan,

jang mengoendjoengi

nam-

pak beberapa wakil perkoempoelan
| politiek maoepoen sociaal. Kemoe
| dian ketosi PAI tjabang Bandoeng

| mengoetjapkan

| da sekalian

selamat datang pa

hadirin

. memboeang

tempo

jang soeka
oentoek

hari

| perpisahan itoe, selandjoetnja tera
|

sa sangat menjesalnja, oleh karena
dalam resepsi itoe tidak boleh
di

“adakan samboetan samboetan

se

bagai biasanja berhoeboeng
dengan kegentingan
internationaal
— jang hebat sekarang ini.
- Sehabis pidato singkat itoe Ia- loe seteroesnja diperdengarkan mu
— mek dari perkoempoelan pemoeda

Arab,

didengarkannja

lagoe lagoe

Arab jang merdoe.
Sambil mende
. ngarkan lagoe lagoe tadi para hadi
“rin didjamoe sekedarnja. Djam 10

“malam resepsi ditoetoep dengan se
lamat.
“KELOEH
KESAH
PEDAGANG
— PASAR GEMEENTE.
Beberapa keberatan jang dideri
ta oleh para pedagang di pasar Ge
meente Bandoeng soedah lama ter

dengar,

Kihi segala keberatan jg.

diderita

oleh

dipasar
pada

tadi

pedagang

soedah

pihak

perantaraan

pedagang

disampaikan

jang

wadjib,

salah

seorang

dengan
lid

Ge

meenteraad bangsa Indonesia,
Keberatan keberatan itoe beroepa roepa oedjoetnja: misalnja:
Seorang pedagang jang berlang
ganan berdagang dipasar, tidak bo
leh diwakili oleh keloearganja, arti
. nja ia haroes
memboeka sendiri,
dan kalau tidak demikian
haroes
membajar kartjis lagi.
Kalau para pedagang jang ting
gal dipasar (klontong oempamanja) bilamana dagangannja kebe' toelan habis, laloe mereka beli dari

loear pasar, mereka haroes beli kar
tjis djoega.

Ketiga, pedagang jang sakit 15
harj sewaan tempat haroes diba
jar teroes, kemoediam seteroesnja
harga kartjis itoe jang menetapkan
mandoer pasar sendiri.

: Lebih djaoeh kabarnja tindakan
“jang demikian itoe boekan dari ke
maoceannja dari pihak gemeente be

stuur.

MENGHORMAT LOEKMAN DJAJADININGRAT.
P.B. Pasoendan dan Pasi pada
- malam Minggoe jl. telah mengada
ikan pertemoean
bertempat digedoeng Pengharapan, oentoek meng
“hormatj dibenoemnja t. oekman

Djajadiningrat sebagai

Directeur

Dept. O & E.

Pertemoean itoe hanja
golongan masjarakat

oentoek

Soenda jang

ternama diantaranja nampak t. L.
Diajadiningrat sendiri, t, Boepati
dan Patih Bandoeng dil.

Kemoedian t. O. Iskandar di Na

ta berpedato menjatakan sangat gi
rangnja,
atas dibenoemnja t. L.
- SDjajadiningrat mendjadi Dirceteur
“Dep. O. & E. itoe. Kemoedian jg.
- bersangkoetan memberi djawaban
- dengan singkat. selandjoetnja para
| hadlirin
dipersilahkan
menjata— kan samboetannja pada jang baroe
' didjamoe, sambil mendengarkan ke
tjapi orkest jang merdoe.

PELANGGARAN SEPEDA.
MOTOR.
Di Kersnaweg Bandoeng telah
terdjadi ketjelakaan seorang anak
Indonesia k.I..oemoer 10 tahoen te
lah terlanggar oleh sepedamotor,
dan mendapat loeka parah dikepa
lanja.
Koerban itoe teroes diangkoet ke
roemah sakit Juliana. “Siapa jang

salah" dalam “hal ini sedang dalam
penjelidikan

jang

wadjib

(Pemb.)

Lantaran Tionghoa itoe mempoe
njai oeang, maka ia menipoe kepa
da beberapa orang perempoean ha
ikpoen jang bersoeami, maoepoen
jang djanda, apalagi gadis. Sampai
sekarang beloem
ada orang jang

berani
yang

menegornja, sekarang ada
akan

mengadoekan

politie, lantaran

kepada

tidak soeka

di-

ganggoe ia poenja anak perempoe
an.
Tetapi masih setengah2,
se

bab ketjoeali ja diantjam oleh itoe
Tionghoa,

djoega akan

dikasih oe-

ang f 500— asal pengadoean itoe
MATI MENDADAK.
| tidak diteroeskan. Berhoeboeng de
Seorang koeli Indonesia di Pedja. ngan ini maka Politie sendiri soe
galanweg

Bandoeng,

jang

sedang

dah mengoesoet perkara ini (P).

«Gerak Badan

715.
le

an ee
Lag

pertolongan ada seorang jang men

double:

2e

Piping/Kosasih

arnna

double:

Djepang, Koh Ishii, pada ketika ia

bar pers dari Singapore, Shanghai
dan mana-tmana, jang menjatakan
bahwa
djoeroe-djoeroe
terbang
angkatan
oedara Amerika meno-

(Samboengan dari pag.
»IINDAKAN

,

x

KOERANG

SOPAN”.,

Tokio, 4

1).

Juni

?

(Reuter-O-B.

— ON). — ,,Kalau berita-berita itoe
—

“memang benar, maka berartilah
ifoe soecatoe tindakan jang koerang

“sopan

terhadap

Djepang”,

demi-

| kianlah kata wakil djoeroe bitjara
“kantor pekabaran dari pemerintah

long pemerintah Chungking.
PENGIRIMAN ALAT
TERHALANG.
NewYork, 4 Juni (Reuter).
— Pengiriman alat defensie berharga
bermiljoen-miljoen
dollar

oentoek Inggeris terhalang karena

ada pemogokan 14.000 kaoem boe-

roeh goedang di New York dari 74
veem.
Kaoem boeroeh itoe minta

tambah gadji. .

—

13—21:21—17:

Sab'i/Mochtar

Djaelanie/Soelaiman

14 —

—

21,

19—21

dapat
“loeka.
Sesoedah
datang
Atjeng
Edeng, itoe
pengamoek
dapat ditangkap,
Kemoedian datang politie
laloe dibawa, Majat

dibawa
boeat

3e double:

Haroen/Didi —

bismo/Moehasani

9—21:

(0—3).

siaran

ketimoeran.

Soe-

20—20

-

keroemah
diperiksa

sakit

dan

Pemb.

di

Bandoeng

mengabar

teroes bisa terima wang, tetapi sekarang
mesti menoenggoe sampai

kan:

doea tiga
minggoe baroe terima.
Dan jang lebih aneh soerat hon
itoe soedah ditjap, begitoe djoega
soerat panggilan oentoek menerimanja. Dus P.P.R.K, mendidik mengebon.
Adanja para
pemain ta' soeka

“ADA hari Minggoe, 1 Juni '41,
telah dilangsoengkan rapat
terboeka oentoek minta perbaikan
siaran radio ketimoeran pada P.P.
R.K., bertempat
di gedoeng Hok
Gie Hwee,
Chineesche Kerksweg
Bandoeng, dikoendjoengi oleh 184

lagi itoe sebabnja, ta' lain dan boe-

orang.
- Rapat

kan jalah tentang
ongkos-ongkos
ada terlaloe
rendah kalau dibandingkan dengan jang soedah-soedah..
Satoe penjanji ketjapi jang
telah mendjadi penggemar publiek

dipimpin oleh t. Lau Kok

Liong sebagai
bih doeloe

ketoea Comite.

mengoetjapkan

Le-

terima

kasihnja pada sekalian hadirin. La.
loe dipersilahkan pada t. Siem Bian
Soen sebagai wakilnja pendengar

' ketimoeran oemoemnja doeloe mereka tiap main dapat f 15.— teta-

di Bandoeng.

Lebih doeloe

pi sekarang

spreker menjata-

soedah

kan menjesalnja, bahwa actie jang
maksoedkan itoe ada diterima keliroe oleh publiek,
dikiranja bila
actie itoe hendak meroeboehkan
P.P.R.K.,
sedangkan
sebenarnja
boekan actie oentoek
meroeboehkan, tetapi
actie oentoek
minta
perbaikan.
Dengan

pandjang

lebar

hanja

tentoe

hal

ini ta' moengkin

pemain tadi
dari seorang
Lebih
soed

diterimanja,

tidak
sadja.

djaoeh

'isinja,

P.R.K.
djaoeh

terdiri

menepak
katanja

apakah

sebabnja

para spe-

ler ongkos diperketjilkan, dan apakah memang
para personeel gadjihnja terlaloe besar?
Kemoedian

pembitjara

salah

soeatoe wakil
dari pendengar di
Betawi,
semoea
keterangannja
poen tidak djaoeh bedanja,
lebih

se-

karang ini anehnja pemain tonil,
penjanji maoepoen dalang jang te-

ter-

djaoeh disajangkan P.P.R.K.
bermaksoed
atau toedjoean

dengar soearanja, walaupoen dalam programma
selaloe diseboet-

sekali dari pada

NIROM.

ini dimoelai djam

P.P.R.K.

dalam azasnja menoedjoe ke perbaikan cultoer ketimoeran, sedang

pat

R.K.
main

menghilangkan semoea
ketimoeran jang soedah

ham,

laloe

menjoegoehkan

soearanja

NIROM

ka-

rena berhalangan: demikianlah seteroesnja
selaloe programma ta'
menjotjoki dengan keadaannja.
Tetapi

setelah

diselidiki

moerah

diderita oleh leider
jang sangat
pertoendjoekan-pertoendjoekan ta-

Doeloe

biasa

sehabis

bedrijf,
Tetapi

diganti

dus

seadanja

mad

21—18:

15—21,

Moerdat/Mach:
21—11,

P.P.

pefajang

ongkosnja?

Setelah
keterangan-keterangan
jang diterima selesai, tetapi dalam
rapat itoe tidak
diadakan debat,
maka rapat laloe ambil motie, jang

maksoednja
perbaikan

ta'
siaran

lain hanja

minta

ketimoeran

seba-

gai jang ditjita-tjitakan.
Kemoedian djam 12 lebih rapat
selesai dan ditoetoep dengan selamat.
j

bermain

(Noot

Red.:

Motie

rapat

akan

di

moecat kemoedian).

PESANTREN-

LOEHOER

SOLO
Dengan

subsidie Regeering

jean

boelan Boobatus

ja.d diboeka sebagai onderbouw (dasar) dari Madrasah Islam Tinggi:
1 Islamitische Middelbare School (I.M.S. )afd A bagai
a moerid2 kloearan H.I.S. kl 5 — 7 jang melandjoetkan bersekolah igama sedikitnja 3th. dan
b tamatan Inheemse Mulo:

2.1M.S, afd B bagai
atau

C Goepermen

jang
atau

berdiploma

Mulo

B

|

partikelir.

Permintaan mendjadi moerid
haroes disamp.ikan kepada
santren-loegoer, Solo

atau pertanjaan 1.1
PENGOEROES Pe-

ba-

dikoeboerkan, toelis pembantoe

ita.

DI BETAWI.
Lelang

commissie,

Abbas- Samad
drechtslaan 69,

Lelang

6 Juni,
S. Abd, b.

Bawazir,

Weeskamer,

Beren-

Soerabaja-

weg 74,
Perseel (Exec,
kaal Batavia, M,

1Juni.
bel.),
VenduloKadiroen, Pase-

banweg 25,

Kabar

—

njata

mengapa

lebih

djaoeh, jang mendjadi sebab demikian itoe kenjataan boekan berhalangan, hanja jang mendjadi se
babnja tentang hal honoraria terhadap para spelers tadi tidak penoehi sebagaimana mestinja,
dan
poela
ada boekti jang njata bila
P.P.R.K. memakai bon systeem.
Dengan tjara
adanja bon systeem itoe datanglah
kesoekaran

di.

satoe

berlainannja.

Garoet

besoknja

P

3.30 sore dan berhoeboeng dengan
sempitnja waktoe dan oedara djelek jang dimainkan hanja 3 singles dan 1 double,
Kesoedahannja
adalah
seperti
ALHAMBRA — SAWAH BESAR.
berikoet:
»You Can't Get Away
with
b.c, Soeka (Soekaboemi) — N
Murder”,
Smash (Batavia),
RIALTO
SENEN
Wira — Moerdat 15—12: 6—151
Trouble Brewring”.
15—10,
ME AKA
an MANGGA BESAR.
Slamet ' —
Marah
Achmad
1 Giok Tjam Kie”,
12—15, 13—13 (45),
Cc. ORION
GLODOK
Odjo
—
Soelaiman
15—10:
»Roekihati”,
15—9.
PRINSEN PARK — BATAVIA.

Wira/Slamet

itoe
lain

kan, tetapi waktoenja radio distel
kedengaran
pengoemoeman
bila:
pemain ini ta' datang karena berhalangan, atau penjanji itoe ta' da-

| sebenarnja dilakoekan harj Senennja, dilakoekan
itoe hari djoega

walaupoen pemain-pemain Smash
masih terlaloe
pajah' sebab hari
Senen pemain-pemain dari b.c, Soeka tidak
mendapat” vrij. Tentoe
sadja
pertandingans tidak keras
apalagi oedara terganggoe.
Walaupoen pemain-pemain Smash ber
main dengan bersoenggoeh, tetapi
selaloe kehabisan tenaga.
Kalau
waktoe pagi Smash mendapat kemenangan 6—1 dari b.c, Lego sekarang ja ditjoekoer dengan 3—1,

P.

itoe specifiek Djawa, lebih
maksoed
itoe soerat dita-

njakan,

ra pendengar-pendengar radio ketimoeran maoepoen speler jang ber
main dimoeka micropoon P.P.R.K.

lah terkenal itoe tidak pernah

2

sebab

membatja-

walaupoen

noelis itoe soerat sebab

spreker

pendengar,

hanja

spreker

g

f 7.50,

demikian

air diatas doelang, terpaksa ia me-

jang diterima dengan soerat maoepoen dengan mondeling mereka pa-

kesahnja

jang

kan soeratnja t. R. M. Wazar, mak

menerangkan ketjewaan-ketjewaan

Keloeh

ditawar

Pertandingan kedoea ja'nj antara b.c, Soeka — b.c, Smash jang

Pertandingan

memberi komentaar atas kabar-ka-

P.P.R.K:

soerat perintah oentoek memindah-

Pe

senonoh.

PADA

Perbaikan

DOUWES DEKKER MENDJADI
kan opsir-opsir
laoet dan serdaBOETA,
doe-serdadoenja
dengan tidak di
N.E. toelis:
terangkan djoemlahnja dari penSebagaimana soedah diketahoei
djagaan pantai ke kapal-kapal ma. | oleh oemoem t, Dr, ELE.F. Douwes
rine.
PERKARA MENGERDJAKAN
Dekker, dengan kekoeasaan PemeDalam pada itoe komisi pelajaTANAH TOETOEPAN.
rintah telah diasingkan ke Ngawi,
ran mengeloearkan daftar adanja
. Lebih ko€rang 200 orang tani da
karena perboeatannja jang menoe28 kapal dagang jang diminta oleh
ri desa Wanasari soedak 'dihadap
roet anggapan
fihak kekoeasaan
pemerintah,
diantaranja
kapal
kan ke Landgerecht
Soemedang
melanggar ketenteraman dan ke:
America”.
lantaran disalahkan bahwa mereka
sedjahteraan dalam jini negeri.
Berhoeboeng dengan satoe dan
soedah bersama sama mengerdjaBAHAJA DALAM NEGERI
lain keperloean kita soedah bertekan tanah hoetan Boschwezen jang
5
SENDIRI.
moe dengan
njonja D. Dekker,
ditoetoep, sedang
mereka
tidak
Washington,
4 Juni (Reuhoofdonderwijzers (sebenarnja ia
mempoenjai jdzin jang sah dari Pe
ter). — Tabir rahsia jang menoedirectrice dan eigenares). Kesatrimerintah. Koerang lebih 10 orang
toepi koendjoengan Winant itoe
an Instituut,
jang dengan sedih
dari mereka dihoekoem denda ma
pada hari ini terangkat sedikit, jamenerangkan nasibnja D. D. goesing2 f 5.— besarnja sedang jg. la
itoe ketika Hull dalam konperensi
dah 2 bl, ini,
in2nja dihoekoem denda 50 ct. atau
pers menoctoerkan ,,adanja bahaD. D. soedah 2 boelan lamanja4
ditoetoep satoe hari lamanja djika
ja dari dalam negeri Amerika Sepenglihatannja mendjadi
,,boetalau mereka tidak membajar denda
rikat”.
rata”,
meskipoen
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boleh djadi disebabkan
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dimoelaj djam 7.30 dihabisi pada
biasanja mempoenjai
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Ijot . (Garoet) soedah
diboenoeh
adanja
keanehan alam ini, tetapi
oleh soeaminja dengan menggoeMochtar
nakan belintjong
Apa jang menoleh karena jang mempoenjainja se
—
Moerdat
3—15,
3—5,
djadikan
lantarannja
masih diorang jang mengerti, maka tidak
2e single: Sab'i — Marah Achdalam pemeriksaan politie.
menimboelkan roepa2 ketachjoelan
mad 6—155 14—14 (31): 1—15.
Sesoedah
Ijot
mati seketika.
seperti jang biasa kedjadian dilain
3e single: Piping — Djaelanie
Holil jaitoe soeaminja, laloe- melain tempat.
158,
ngamoek kepada orang-orang jang
PERBOEATAN KOERANG
de
es
Kosasih-— A, Soelaimenghampirinja.
ADJAR.
man
13—13
(52)
Diantara jang akan memberikan
11—15:
Seorang Tionghoa jang terkenal di Tjiparaj dan mempoenjaj be
berapa peroesahaan tenoen
soe
dah
berboeat
keliwat koerang
adjar lantaran setiap hari ia pergi
dengan memakai autonja tidak boe
at mengoeroes segala roepa |keper
loean peroesahaannja sadja tetapi
djoega sering berlakoe jang tidak

MINTA

dea Jang Bam

Juni

ENUNSE

RI

1—2

A

pe

Basa

. dan

bekerdja mendadak kepalanja merasa pening, kemoedian berhentilah
ia, ternjata bebera saat lagj teroes
menarik nafas jang penghabisan.
Kiranja meninggalnja itoe karena
hartverlamming, (Pemb.)

SERA

KENTANG NINA Kanaan

e

1.

Pada hari Sabtoe tanggal 31 Mei

. PEMINDAHAN SERDADOE
LAOET.
Washington, 4 Juni (Reuter). — Roosevelt mengeloearkan

LEMBARAN PERTAMA. PAG. NI

ban

Ra P .A.

PEMANDANGAN

Bandoeng.

Soerat dari
:

s9

Maan

Si

en

2

AN Kana

BAN SA Pa SEN PER TA TNO

Meuaaaha

"mms Oni

da

Tontonan.

»She Gouldn't Take It”.
@UEEN
PANTJORAN
»The Rains Came”,

Tjerita koeno jang mendapat perhatian besar !

Beriboe orang menanti primeur ,/TJIOENG WANARA”
Satoe?nja tjeritera koeno jang sangat disoekai oleh masjarakat.

SEKARANG SOEDAH SELESAI!
TJATAT

TANGGAL

MAINNJA

DI TEMPAT

Star

Film

Prinsen-Laan

TOEAN.

Production
48 —

Batavia.

-(INEMA ORION LE52 |

Nana aa

Hoofd 3e District dari Provincialen Waterstaat Djawa-Barat di
memberitahoekan,
CHERIBON
bahwa dengan besluitnja College
yan Gedeputeerden Provincie Dja31 Mei 1941
tanggal
wa-Barat
OKdjalan
ian
bahag
2,
No.
DJOENGDAJA — DJATIMOENG-

Fitm Indonesia jang
paling sampoerna
dan menarik hati

INDRAMAdan
SOEMEDANG
'HJOE, moelai tanggal 1 JUNI 1941
ditoetoep, tidak boleh dilaloei oleh

,Roekijah”
filmnja
jang paling bagoes
sendiri!

E

1

Ip

|

:

VAN INDIE

DE DAAD IS THANS AAN DE JONGE MANNEN

Voldoen

2.

moet

candidaat

3. ledere

onderdaan zijn:

NAAMM

UW

YERMELD ENDE

ULI

OP?

EN

:

Wo

U

WAARNA

ADI ES

SO

N.TO

Pe

Manoesia”

doepan

Theater

ka-3:

REVUE:

MALAYAN

THE

HADISOENAR-

Lotery“

TO, Nieuw Holland No. 46
perloe
jang
Mereka

»sPengaroeh

ja berhoeboengan dengan
toean tsb

KWEEKSCHOOL

:

TIAP-TIAP HABI
Advertentie ,,PA TJAR"

ISLAMIJAH

& Moeallimaat Moehammadjjah
Batavia- Centrum.
Sekolah jang dapat menjiapan peladjar2nja dengan
oentoek kepengetahoean
bermatjam -matjam
agama,
ilmoe
seperti
achiratan dan kedoeniaan
Oemoem,
ilmoe
praktijk,
dengen
tnja
dan alat-ala
Bahasa, Arab, Inggeris, Belanda.
Jang diterima mendjadi moerid, anak2 jang soedah
tammat dari Vervolgschool, schakelschool madrasah Ibtidajijah, klss 6 H.IS.
Moeallimin

F3

sekali moesi.

F 1.—

5 Regels

:

:

Penghi-

»Keroewetannja

di Semarang ia-

t. R

rame mempertoendjoeken.

jang

oeroesan s k. kita soepa-

A-——

Tel. Welt. 5999

ka Bu

film Tiongkok

dan minggoean »PEMBA-

NDEN,

NGOEN”

RIJSWIJK 20 — BATAVIA-C.

Theater

, PEMANDANGAN”

s.k.

.

EN” :

GO

BAN

3

”
Ge
s
||
op
co
os
Bi
IA
AL
TH
Jj
OP
cO
Os
BI
RIALTO

Entree f 3.
Sekolah Mean, oleh Peda
dan dibantoe
Mesir
tinggi di

:

SENEN

PASAR

jaga

$

:

anak-anak

za

Sana

Sebagi Voorfilm aken

-

dengen

:

:

--

-.

j

:

4

5

|

san

Nah

:

: #

(Tidak

23

—

Halo

da

“3
”» Masoekkanlah poetera dan penat anak
O
SOL
JAH
ADI
AMM
MOEH
M.U. L. Oo.
Besi. Dep. O. & E. No. 13281/A dan HLK.
N9. 13113/B.

am

ahoen

berd.ri

No. 90.

dengan

tega

nja.

— telah dapat kepertjajaan dari Pemerintah dan ra'jat.

—- berboeah

jang menjenangkan.

Ir.

MARSITO

ix

Dir. Mulo HIK. Moehammadijah Solo

Boeat

IIH

obatnja

-—

Dari

Na

P.I

semboeh

Maka

sebagaimana

penjakit

saja

dalam

biasa

soedah

itoe saja membilang

banjak

Hormat dan

tabe

10

minoem

terima kasih atas
dari saja.

GOENAWAN
Bonnet College Student

jang achli

Drs. Moh.

Dj

Maa

go

Oantrna

Keretwor. Pata

AAA

ANA

aan

BOUWKUNDIGEN”

9 Maart 194

pertoeloengannja dan memoedji dengan hormat soepaja mendjadikan perhatian adanja.
:

pembantoe

'CURSUS oentoek OPLEIDING dari MIDDELBARE

:..

itoe

ac

nee

Pil Tji Tjong Wan dan pakai djoega Ko Ti San,

|

Kweeksch:
@ Moelai Augustus 1941, menambah: 5 jarigeminta
pre: |
dan
& Masoekkanlah, minta keterangan
2
pectus pada:

“hari saja soedah

UH

sk

Ma

in : :

Fa

e

Rijk M.N.

Bar

Medan.

Poedjian

dengan pertoeloengannj
Sioe Khee, Toko tiga 45 Batavia,

:

Boeat segala kepentingannja di Djakarta

Nana TAMA

An

Dengan segala hormat.
Bersama ini saja mengabarkan, bahwa telah bebe|“
penjakit wasir (Ambeien)
rapa 'lama saja menderita
a Doktor China Toean Tjia

3

para

terdiri dari Ir. Soekarno,

kasatoe.

Batavia-Centrum

2

vaknja,

masing2

'

:

Soerat
|

Kweekschool

aa

.

Harga langganan boeat 3 boelan f 2.10

1,30 siang:

dam

Mysterious

:

John Litel — Gale Page

Billy

NY

DO

dalam

Mempoenja

dan tepat.

djitoe

:

Hatta, Dr. Abu Hanifah, A. Moechlis, M. Natsir, AM. Pamoentjak dll. lagi. Pendek kata menarik dan- memoeaskan.

“Columbia poenja Super Serial

»The

dengan

Humphrey Bogara

8 Juni 41 djam 10 pagi

Minggoe.
dihoekoem)

ea

bersalah

C

Minggoe

7'dan

Juni djam 4 sore.
C H
H I MN

ia,

poela dengan sofhat tafsir dan tikam soedoet

dan . Sa
jang

' atawa Ali Baba dengen 40 kepala rampok

Away

Murder

With

en

I

a

C

As HE

3

aan

Ig

Get

Can't

Ea You

3

P

di

La

ma

jang as
hari Senen terbit dengan membeat bahats-roendingan
roeazaman,
gelora
air,
tanah
soal
g
-tentan
ngat dan penting
pendek
tjerita
Isteri,
agama,
,
ahoean
penget
ah,
'sedjar
ngan

Hati!

Menarik

La

na

Besar Boca

Men

-

Seroeh !

Heibat!

Silat!

«

pimpinan

bawah

di

ndonesia,

seloeroe

3

aga

jeaa3 Ta

Lala

Na

Ta

ProgrANTaA

bel

M

IT SLA

D el I

N

A

PP

Poei Sie Giok
SILAT”
1. "DIJAGO
Hoei Kian”
Ouw
2 »Pembalesannja
an
mpoer
perte
n
denge
Penoeh

Ka
Ka

-

Er
Ini malam
Ma

pen ghabi P5

Pe

Europa)

la

serta Warta
5 wan

Indonesia bertemoe dalam Madjallah

(Kabaran2 dimedan perang

dibenoea

Alim Oelama:

dengan

Nasion: al

Pahlawan

Pena

nonton.
dipertoendjoeken :

boleh

aken

BN

Dari

f

ae” £

5

:

sekarang

Tjabang Betawi.

Moehammadija

Melajoe

Djaga dan tjatet tanggal maennja:

Fifi YOUNG.

SOERIP,

DAHLIA,

Movietone News

Fox

.Pantjawarnas

Tekst

pake

Bitjara Tjeng Im

:

7

T

D

TJAM

GIOK

keloearan sekolah
oleh 5 orang goeroe

Moeallimat

&

Moealiimin

teur

KIE

Tiongko

ne

keloearan Mesir Mekah, dan Indonesia.
Mintalah keterangan lebih landjoet kepada Direch

. Ini malem dan malem brikoetnja.
pertaendjoeken dari film
aken png ay

ini malem sengabinan
Brewring
Trouble

Aa Kas ai

Batavia
—
Besar
ptnabata

Mangga
era

BATAVIA-C.

BENNETT

RAFT — JOAN

GEGORGE

dengen

It,

Take

Couldn't

.She

SEMARANG
Agent dan Correspondent

223

KARNA,

PAP

AAN

.P EM

lah

5

S,

/PEMANDANGAN”

daarmede gelijkgesteld diploma:
om
6. Zich voor de opleiding verplichten
bezich
brevet
een
van
n
na het behale
schikbaar te stellen voor verdera opleiding.

Nederlandsch
BELER KAA

233

U

- GEEFT

AGENT

of

B

Mulo

diploma

van

bezit

Minstens

5.

voor

“ militair vlteger:
:

TR

RE

ea

aa ea

van

bewftjs.

een

moeten

van ouders of voogden over-

|

PRINS THBATER: Moelai ini malem maen
film Columosia jg besar jaitoe, sanget ramenja.

leggen:

de keuringsetachan

aan

toestemming

27 jaar:

(Leger) en maximum

La)

Minderjarigsan

“4.

(Marine), Isjaar

Leeftijd minimum 17 jaar

Prinsenlaa

u
tag
Ta

n.- Dark,
nsen
Prinse
Dri
—

— Bat. Tel. 741

No. 11, Glodok

loear biasa
mom nota
da aa jang
satoe taproductie
Indera
sebagai
Pakan

MEN ak

boea:

Agent: PING PING & Co.

:

Brent

George

—

Fower

Tyrone

—

soeda

itoe,

bebrapa lama atawa baroe lantas
mendjadi baik. Harga f 1.50 “.

E

Voorwaarden:

1,

semboekan

haar

door

luchtvloot

van de Nederlandsche
te helpen bemannen.!.

waarde

de

atawa "toelang

penjakit

dengen

Satoe film jang paling besar dan heibat, inilah ada

mna

ini obat baik sekali

sakit,

aanvangen.

zal

metterdaad

heden

Heran “Laraga

werkzaam-

zijn

Se

s - an

CAME"

RAINS

»THE
Loy

7 Juni 1941

-

5 sampe

Ini malem

Myrna

SANATA

THEATER

OUEEN

TOELANG.

SAKIT

PILL

boleh

nonton.

Bwee dan Koedis.

#

Vrijwillig Vliegers Corps

het

waarop

Het tijdstip

Anak-anak

sakit Mangga,
seperti
Syphilis
Yangsinga,
a
Radj
Kamijing,

AANGEBROKIN!

IS

op

Gnskout preksa Vrij.
alist mengobatin penjakit
Spici
'

.

NO

oo

san tempat!

Pintoe
Besar
Dalem No. 11,
BATAVIA

Ea

ar

-siang
Ta

siang
Dateng
soepaja HE

aa

Handa

ding ter verdere opleiding in
een der. Marine-Vliegkampen
tot reserve-officier-vlieger of
reserve-onderofficier-vlieger.

an

3

an ton!aa

Senshe

ljk
opleidingva
G tis
Natanjondsehg orderdimen tot
en met brevet A (sport-brevet).
Daarna verplichte indiensttre-

der opleiding ver. plichte beschikbaarstellin
| #oor verdere opleiding bil
de Militaire Luchtvaart indien
daartoe opgeroepen.

Verhoog

WINKEL.

M ARINE

E

R

E

19. brevet M). Na succesvolle —

HET

ken!
Memoeasken
Tiga malem beroer
toen dipartoendjoe
ken dengen tangsa.

voor

Es

Niana
Tacab kaka
Nederlandsche onderdanen tot
en met het militair brevet. .

:

H. TE

Mengharoe

Loetjoe!

Hoofd 3e District,
. Hoofdingenieur,
. PH.

sebagi

diakoe.

dah

PA
sa

(pedati).

£&

seantero
jang oleh
golongan publiek soe

“grobak

dan

vrachtauto

malem- malem brikoetnja

dan

Ini malem

|GOEL, terletak dalam kaboepaten

'hautobus,

$

KE

:

1

.

“ LEMBARAN PERTAMA PAG.IV

N

|

TE,

3

rd
1

3

"

ATU

AA

pi

:

Pn TP

PEN

er

Ea

3

Kp. Bali 20 No. 6 Tanah Abang Batavia-C

.

$

Bendera Me aneNGa

i

Sedjak 1936 kita soedah mengasih roepa-roepa pekerdjaan kepada beberapa moerid-moerid oentoek: GENIE,
GEMEENTE,

S.£., HAVENWERKEN,

Particulier

dan kantor-kantor

jang besar.

Bajaran sekolah sedeng.
r

Na

Kotati

3

tah

Da Ng
Pa
Ka aa
Pa

VACANTIE-LESSEN

di boelan JULI

'
na

na

oentoek moerid-

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

ingin

'

23 Mat ar Anta
x

"LEMBARAN KEDORA PAG. I

TAHORN 9, No. 123, KEMIS 5 JUNI 1941“

Perhiasan perak di Priangan.
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ASIKMALAJA KELOBAR DENGAN BANJAK MOTIEVEN MODERN
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Walangitang: S. Widiana.

masing adalah

boleh dibilang amat berbeda. Gre-

sik amat terkenal dengan pengeloe
aran sangketan kelamboe, sedang
Bogor pada waktoe waktoe jang be
lakangan inj boleh dikata koerang
sama

satoe

keloearannja,

sekali

dan lain bisa kita doega disebabnapoen djoega.
kita tadi
kan bahan bahan perabot seperti sc
Dengan penoetoeran
bagergadji, — sebab producbahwa
bangsa
itoe, maka terangiah,
oleh
oemoemnja adalah biasa
i
Bogor
dipaka
tie
banjak
han jg paling
goena
'Tasikmalaja, jalah hanja 2 matjam | ixja menggoenakan gergadji
toe
disana
sebab
perak
memotong
sadja, perak dan alpacea.
menjoelam
kang toekang boekan
tetapi mengoekir atas potongan po
Membitjarakan tentang banjakaTasikm
tongan perak jang tadinja telah di
nja productie keloearan
dapat
poela
tentoekan bangoen atau potongant
singka
laja, dengan
nja.
kita terangkan disini, bahwa soal
Tinggal lagi productie Tasikmalebih ketjil diini adalah djaoeh
menoe
laja.
:
jang
Tegal,
banding dengan
oearmengel
bisa
kita
tahoe
roet
PEROBAHAN BAROE DAN MOkan sampai poeloehan gross dalam
depoen
DELNJA JANG BAROE
Meski
.
seboelan-boelannja

mikian, dalam so'al productie

ba-

rang2 perhiasan jang diboeat dari
alpacca, Tasikmalaja
pada bahan

masih djoega tidak begitoe terlaloe.

ketjil dalam djoemlah keloearanratoesan kodi
nja. Koerang lebih
n2nja
dalam seboela
keadaan dari
sekarang
Tetapi
segala matjam soedah serba berobah besar. Begitoepoen tentang
Tasikproductie dari
djoemlah
malaja dengan setjara kasar sa'dja-bisa kita bilang telah toeroen
sampai kira2 5092..Hal ini boekan
sadja disebabkan soesahnja otang
mendapat barang2 bahannja, tetapi
djoega disebabkan lahirnja sekian

banjak

tempat

jang telah toeroet

' memboeat barang2 sematjam itoe.
X Dalam productie barang perhiasan
jang dibocat dari pada bahan pe“rak, Tasikmalaja
hanja tingga!
“ bisa
mengeloearkan
sedjoemlah
koerang lebih
dari 10 sampai 20
gross dalam seboelan2nja, sedang

terhadap alpacca praktisch bisa di
1
katakan- lapoer sama sekali.”

—

PERBANDINGAN
DALAM PA—.
SAR DAN MATJAMNJA
BARANG.
Sekarang sedikit tentang perban
dingan jang orang bisa dapat dalam keadaan pasarnja.

Productie

dari Makassar

masih

bisa teroes masoek ke tanah Dja“ wa, Ini hal memang bisa dimengar
:ti oleh siapapoen
djoega, kalau
.sadja di ingat bahwa model ba“ rang2 tadi adalah Makassar poenja
“pendapatan. Betoel di tanah Keradjaan Djawa djoega tidak koerang
“roepa2 - productie
keradjinan tangan dengan
menggosnakan.bahan2 logam seperti dari pada pe-

rak emas, tembaga dan selandjoet“ nja, tetapi dalam Soal pembangoen
dari satoe persatoenja barang jang

|

dibikin itoe adalah amat berlainan

| dengan apa jang orang bisa lihat
“dari Makassar. Keloearan.
Koia
1 Gede misalnja, kita hampir lama

harga da

ri barang barang terseboet keloea

ga sebeloem crisis, maka soedah
| tentoe sadja amat djaoeh bedanja
lebih dari 507

“ golongan

(ran
3

dari

touristen,- tetapr

Makassar,

keloea-

bantobing:

Tegal

malaja adalah

itoe

Bie:
Z.

|

productie ” jg.

“ kelocaran

dari

tempat2

jang kita

"1
"2

dan ditoempoek2 se

doeloenja banjak didatangkan dari
Djerman, sekarang soedah mendia

di habis sama sekali.

-

Wie,
Tjong:

Ong Hiang
Hap

C.

Hengkelare,

Lim

Sik

Kiat

Poey

Nio,

R.

Lim

B.

Oey

Him,

Rorimpandey:

tjiptos

Giok:

Teng:

Seng

Giok,

M.

King:

Rasjad,

Soebagjo:

D. Tahitoe:

Is-

Sam

S. Ompi,

Tjin
C.

Tan

—

b. Nanoe,

Kelas

Pantjoran

—

2.

G.

Soe-

Arif,

Hariss,.

Julius:

R. Marjono,

Lim

Kal.

Krobokan

—

kan

»Antara” mengabarkan:
AKLOEMAT dari Comite GaSekerdja |
Sarekat
boengan
Indonesia lokaal SemaPartikelir
ran adalah sebagai berikoet:

2.

Menoeroet kepoetoesan dari rapat Comite Gaspi (Gaboengan Sarekat Sekerdja Partikelir Indone-

Si

rentjana

jang

akan

der

(pendengar)

Pengoeroes
dari
wakil
tergaboeng

atau

loear

Be-

cC.

tenaganja

ganda dan bekerdja di dapat dari sokongan
vakbonden dan lainnja jang tidak
mengikat.

d.

Pekerdjaan

Comite

memeli-

hara dan membetoelkan vak
bonden jang mendjadi anggauta serta poela mendiri-

, (lokaal) dikotanja masing-masing.
|
Keterangan lebih landjoet bisa
| didapat ' dari Secretariaat Comite
| Gaspi Semarang, adres sementara

|
3

| p/a Kebontjina 71.
|
:
|

Atas nama Comite Gaspi.
Ketoea,
Penoelis I,
Moechamad Ali
S.K. Trimurti.

.

Dari ifoelah, apabila orang sial dangkal, djatoh sakit, tidaperdoeli lantaran apa
djoega, patoet sigera ditoeloengi.
:
Begitoe poela orang jang dilanggar ,,Sakit kentjing”, seberapa boleh biar lekas diobati Ma'loem, berapa djahat siksa'annja itoe penjakit. Saloeran--seni roesak terBiar djangan ajal, pesen sekarang
soempel sehingga soekar kloewari aer-seni.
djoega obat ,,T AK OR”.
Bekerdjanja ini obat amat keras dan
tjepat Begitoe
dipake
lantas moelai entengan sakitnja.
Berselang
sedikit
waktoe
bakal
bisa semboeh sama sekali
radicaal.
:
Hal ini akan diakoe — dibenarken

oleh banjak orang dari segala bang-

Hong

sa jang

soedah

pernah

di

toegloen

oleh obat.

Tjoe

»TAKUR”.
HARGA :
SP 15 Tbl. f 1.50

No
SN
Lan
Com,

3 250
T
aa

i

Oag
BNN

B0

hn

Importeurs

:

sR. Ogawa & Co"
SEMARANG
Pekodjan 50. Telf 50.

Lim Seng Nio:.I. Manaroinsong:
A. Sasiang, N. Soemakno.

Hoofdagent:

KYODO

2e kl. ke 3de kl. diantaraG.

OPTICAL

Senen 177 Bat.-C. — Telf. 352 WI,

Tjoa: L. Tjoa.

" Bisa daper dibeli pada semoea toko-toko Japan.
AGENT DI BATAVIA.

Sekianlah satoe dan lain tentang
peroesahaan barang barang perhia
san dari pada perak di tanah Priangan, dengan Tasikmalaja
jang
pegang reccord
dalam banjaknja
produtctie berikoet model modelnja
jang tjoekoep modern.

,,Gaboe-

fikiran-

Krisman

Soelasmihati:

berdirinja

Janme-

vakbond

dan

EUR. KWEEKSCH.
(P.A.M.S).
2.

Sjahrizad:

con

da segenap Sarekat Sekerdja Partikelir Indonesia dan mereka jang
menaroeh perhatian terhadap pernja
ditjoerahkankepada
gerakan sekerdja, soepaja dengan
pergerakan boeroeh.
Keoeangan
oentoek propa- | segera
mendirikan
Comite Gaspi
jang

Dari le kl. ke 2e kl. diantarabapa
£
E. Hahyary: Khouw Soan Nio,

Dari

siap

Maka dari itoe Comite Gaspi Semarang jang telah berdiri sebagai
initiatiefnemer menjeroekan kepa-

dipilih

Hoetabarat.
CHR.
,

soedah

dilangsoengkan

ngesahkan

vakbonden jang
dalam
Comite

orang

akan

ngan Sarekat Sekerdja Partikelir Indonesia” dan menetapkan
Pengoeroes
serta kedoedoekan
Centraal Bestuurnja.

doeloe.

Comite

Gaspi Sema-

tapkan
pekerdjaan lebih
djoet. Kemoedian sentoek

sar harap mendjadi toehoorb.

diang-

ferentie antara wakil-wakil dari loeaal Gaspi oentoek mengeDasar dan
Anggaran
sahkan
Tetangga serta oentoek mene-

diker-

Pengoeroes

jang

locaal Comite

maka

maka
djakan:
1. Mendirikan Comite ditiap-tiap:
tempat.
a. Jang mendjadi anggauta dari Comite ini jalah vakbonden jang masih bersifat 1okaal. Sedang
jang soedah
mempoenjai

vakbonden

Djikalau
tenaga-tenaga
dan
sjarat-sjarat
dari masing-ma-

sing

sia) jang telah laloe oentoek meComite,
pekerdjaan
moedahkan

R. M. Moesa,

R. Soemarno,

”

gap perloe di kota itoe.
Mempeladjari Anggaran Dasar
dan Tetangga jang telah diran-

tjang oleh Comite
rang,

M. R. Siregar:
MM. Soebagio, R.
Soenardi: M. Soetarmo, Soetjipto,
J. P. Tamboenan: A. Tasril: Thio
Hok,

2

:
Hoop”

'M. Nasiboej F. Pandjaitan, Salomo: K. Sidaboetar: J. M. Sieregar:,

Soen

#

MAKLOEMAT COMITE GASPI LOKAAL SEMARANG. KEPADA
SEGENAP SAREKAT SEKERDJA PARTIKELIR INDONESIA.

Tong: Tan Tjeng Sioe: R. Taswin:
J. A. Titaheluw:
Amor:
Asnam
Hoey:

1

boeroeh partikelir
bersatoe.

Kaoem

Mp.

Kelas

4

ENTJOK 454

0 toe
dor.

risi

bagi

RATHKAMP

2,

kita,

peraknja Tasikmalaja masih tjoeKita moelai dengan keloearan
|
koep koeat, hanja soal alpaccalah
satoe
ar,
| Celebes djadi dari Makass
sadja
jang roepanja tidak menjoe
tem
sebagai
kenal
kita
jg.
t
| “tempa
koepi lagi, sebagai djoega bangsa
pat asalnja atas
pembikinan ba- “batoe
batoe brilliant imitatie jang
(rang2 perhiasan dari pada logam

““Yian disoelam

A.

Giok:

.Oey

dan Timoer.

ah toetoerkan dibagian atas ta- terangkan disini, bahwa soal bahan

|. perak jang terlebih doeloe didjadi(“kan sematjam barang dan kemoe-

N. Narsah:

kandar» Lie Beng

sampai . diseloeroeh

pembikinannja. Perloe djoega

Bian
Kim

Oey Kim Tie: Tan

rahap:

didapat,

“ sama bahan dan modelnja, seperti | pai 20 gross akan mesti di tambah

Yap

— Kelas 2.
Abdoerachim

dari G tabiat KEMANA
is

Man

|60sen

PL

25sen

NA RN
SePa
Moestail orang sengadja tjari tjilaka!

Soekandis:

Ch. Anwar:
Basoeki: F. A. W.
Dengah: Gan Hoay Kiong, P. Ha-

barang ba-

'menjediakan voorraad dati 10 sam

M.

Tjiong

Taihuttu:

Hoey:

dan

telah melocas

Tahalele:
F.

Pok Liem,

rang sematjam itoe serta tjakap be

'Djawa Tengah

R.

SAKIT 2

H. Moehd. b. Tabri, Mp. Tegal-

N. N. Aminah: J. S. J. Dengah:
R. M. Djeilani: Inca Iskandar, Lie
Goen Ing Nio, Lie Lien Nio, Lie

— Oleh karena demikian maka per
loe djoega kdoem ' producentennja
Kita hanja akan bataskan perban di Tasikmalaja jang tadinja hanja |

dingan kita dalam

Soebagio,

—-

parang — Kelas 2.
Baseri, Mp. Tegalparang — Ber
tjampoer air.
Amat
bb. Oemar, Mp. Tegalparang — Kelas 3.
H. Abdoeloh b. Moersali, Pantjoran — Kelas 3.
Tarbin, Banka — Kelas 2.

T.

Dari 2de ke 3de ki.:

kemoedian. “kemadjoean jang pesat sekali. Ka |

negeri ini sendiri, sampai ke
anak negerinjapoen lambat
karena merasa boetoeh leg
barang2 itoe.”.

Mangindain,

Moechtar.

“bisa dipakai sehari2 oleh pendoe- di daerah Djawa Barat, sekarang
doek
5 pada
| Iaoen
| | ngan

J.-

sean: Darmoprodjo: Rd, Djoehro:
Ismet:
R. Koesoemahadja: Oey
Bian Lim:
Oey Hok Kim: Dj.
Prasetijo, Sjahroeddin:
Sie Hay

Tasik- .Iau doeloe barang barang 'perhia- |
barang2 jang san itoe hanja | mempoenjai pasar

Gresik, Bogor,

AFD.

Tiang Sioe: M. Saleh: Tan Liang
Djien: Tan Swan Tek, Tan Bing
Shien: The Hok Kian: Thjio Sie
Beng:
Amat
Jani:
S. A. Baha-

njai seorang moeda jang telah ber.

lama perobahan terseboet

di-

Moeslimin:
Ong Jan Tjong, Oey
Jan Djin: A. Proehoeman, Phoei

seba

jalah koerang lebih baroe 6 boelan
'lamanja, maka ternjatalah soeatoe

bangsa.

5-B.

wilarang, Lauw Kim Soen, Lie Oen
Gien: Liem Toen Kiong. S. Loem-

kebetoelan sekali mempoetentang

ke

Dari le kl. ke 2de kl. diantaranja:
T. Inowati: R. r. Kartini, Kwa
Na Nio:
Noerbahri,
Oey Keng
Nio: M.J. Putuhena: A. Soehoed,
Soematri: Sri Kamaroekni,
Tjan
Erni Nio: Toetie: Hasan, J. Ka-

diatas ini, adalah-disebabkan Tasik

pengalaman

Soesanti:

SALEMBA — A.M.S.
B. BATAVIA-C.

CHR.

gai djoega terhadap djoemlah pen
djoealan.
:
Perobahan jang kita terangkan
malaja

B.

Obat. pendapatan
baharoe boeat

Bendoengan

Kelas 2.
H. Moehd. Ali, Mp. Tegalparang
— Kelas 2.
Motehijin, Kal. Lt, agoeng — Kelas 2.
Deroen, Mp. Tegalparang — Kelas 2.
Mp. Tegalparang
Hamdani,
Kelas 2.
H. Moesiam, Mp. Tegalparang —
Kelas 2.
H.
Abdoerachim
b. Piatoe
Mp. Tegalparang — Kelas 3.
Tabrani
b. H. Ali, Bangka
“Kelas 3.
Hasan b. Moehd., Kal. Lt. agoeng
— Keadaannja soesoe tidak baik.
H. Soaib, Kemang — Kelas 3.
H. Sainin, Kemang — Bahagian
nja soesoe koerang genap.
. Ishak,
Mamp. Tegalparang —
Kelas 2.
H. Achpas, Mp. Tegalparang —Kelas 3.
4 H. Moegeni, Koeningan — Kelas

jarijah.

ran Tasikmalaja rata rata tertjatat
dari f 1.— keatas, djadi masih le
bih tinggi daripada Tegal poenja
keloeran. Disini boekan terselip sa
toe kedoedoekan jang bagoes bagi
Tasikmalaja, tetapi
semata mata
karena Tasikmalaja memakai pemodel modelnja
rak toea dengan
ig. paling baroe. Djika harga itoe
kita mesti bandingkan dengan har
jalah merosot

De

H. B. S.
afd.

Kelas

H. Hamzah, Mp. Tegalparang —

R. A:- Iris,
Gan Ho Tjhing:
Pouw Houw Pin: I. Tokaya: Yo
Bian Nio: K. J. Moelia: R. r. Moel-

E.
begitoe, maka

kl.

Tiitji, Tjipinang Lontar —

Kelas 2.

Dari 4de kl. afd. A. ke 5-A. di-

CHR.

Kelas

Moesaat,

Siek: J.D. Marlissas Oey Kiat Tio,
Ch. Sigarlakies Tjoa Bing Tjien.

Dari 4e
antaranja:

—

,ADO”, Kali Lt. agoeng — Kelas

Lien Nio: Ong An Pang, R. Soeleiman: E.H. Dengah, Liem Thian

antaranja!
: Marjjati:
Lumingas:
Yo Giok Hong.

Makasser

£

Liem

J.W.A,

FE. J. Fliers,

Prins:

Nova”,

Tegalparang

Dari 3de ke 4e kl. diantaranja:
“ Gouw Yam Hok: Orth: F. Ch.
H. C.
E. €. Pool,
Pattipilohy:

Terhadap productie Tegal kita li
hat bahan perak jang beloem mem
poenjai satoe gehalte dari 1000 mi
salnja, maka adalah jang dipakai
oleh Tasikmalaja oemoemnja perak
dari gehalte 1000.
Dengan

Soe-

M.

Kelas

Kp.

arata

Bamboe

Tjipinang —

yang
H.

Loa Gi-

Djin,

Lee

Ong

ok Hong,
bagio.

mendagangkan productie terseboet.

"

Nio: B. MaR. Soegyoso,

Sri Oemijati: Koesbandia:

Pondok

Kelas 3.
H. Achbab, Bendoengan — Kelas
2.
H. Abd. Madjit, Pelalama — Kelas 2.
H. Amsir, Mp. Tegalparang —
Kelas 2.
Mp, TegalpaKadjiabdoelsili,

Gien

Hoey,

Liang

Amin,

kelas 25
,Tjipinang”,

Kesehatan”,

diantaranja:

Teng: Liem Hiang
djid: A. C. Mingkit

Djoega tjaranja mendjoeal batidak lagi
rang barang terseboet,
medja de
diatas
hanja dilakoekan
ngan hanja soerat menjoerat, tetapi djoega dengan memakai verkoo
betoel oentoek
pers jang tjakap

“Europa teroetama berikcet mereka

asing,

Tan-

2

man.

toel dalam oeroesan. mendagang“kan diseantero poelau Djawa.
Se

bangsa

wedi:

Terhadap pada pembikinan ba
rang barang perhiasan daripada pe
rak di Tasikmalaja, dengan singkat
sadja dapat kita bilang, bahwa pa
da waktoe belakangan ini telah ter
dapat satoe perobohan jg paling ba
roe dan besar sekali artinja.
Salah satoe perobahan jang kita
anggap penting, jaitoe tentang mo
“del dan tjaranja pendjoealan jang
sekarang dilakoekan. Model Tasikmalaja soedah boleh dianggap see
keadaan djaroep sekali dengan

. dapatkan pembikinan barang2 ig.
-boleh dikata hanja mendjadi ,,ma-

| kanannja”

2de

kl.

3e

ke

3 Dari

Koeningan

3,

L. A. KaroenDjie Seng An:
S. Mangoensoeprodjoj F.C.
deng:
Pattipilohy: A. J. Saman: M. Sar-

penge-

dalam

3,

tojo: G. A. Panggabean: Poniman:

Maka lama kelamaan, terdesakMakassar
productie
lah djoega
oleh productie Tegal.
Gresik
dan
Bogor
Keloearan
adalah berlainan sekali oentoek di
bikin satoe perbandingan jang pa-

Abdoelmoetolib,

Moehd.

A.

Siang:

Choon

Wee

Liong:

3

barang2

matjamnja

Anakotta,

A.

F.

Madjid:

A,

A.

H.

— Kelas 2.
“Amat b. H. Abas, Kp. Melajoe —
7
Kelas 3.
Moehd. Ali, Kal, Poelo — Kelas
3
P

diantaranja :

“bilang tjoekoep besar. Baik di Pas
terpaksa moes
'Sikmalaja sendiri maoepoen diloear “lam harga Makassar
Tegal.
dengan
ti menjerah
5
nja.
Adapoen

dari

Dinaikkan

tama roepa bangoennja productie
Tegal jang kita pandang masih be
loem bisa mengalahkan riinisnja
potongan keloearan Makassar dan
selandjoetnja adalah setjara Se-

&

Iste ke 2de kl.

Wise

tentoenja ka-

heran

'embatja

Oranjeboulevard

A. en B.
Batavia-C.

ah

perhiasannja

yan barang-barang
dari pada perak?

Te-

Dibanding dengan productie

gal, moestj menjerah dengan Makassar dalam beberapa hal, Per-

si

dengan

Tasikmalaja

«.

-

pengeloe-

OEDJIAN.

ReL AN

pronucar.

HASIL

Christelijke H.B.S.-5 j.c. afd.

Dena mash

Mi

hingga meroepakan satoe boenga
atau daoen jang indah sekali.

Ke-

Tea

DJOEMLAHNJA

— DAN

—

Ashari,
Koeningan — Kelas 2.
Romani, Koeningan — Kelas 20.
H. Moehd. Soheh, Koeningan —
Kelas 2.
H. Achbab, Bendoengan — Kelas

Oleh: A. Hamid.

MATJAMNJA BARANG, BAHAN

SOESOE.

Koeningan
K3

Toko

,,Oishi”

»

»Umeno”

”

»Toyo”

»

Kobe”
.Sanvo”

Toko

Annosita

Senen

Toho ,,. Kaneko”

Benen .
Pasar Senen
Mr.

PEMREAPGaAaRRRN Pn

Cornelis.

Kramat
Sawah

»
,,
ii

».
Besar

»Okamura”
,,Oga”
.Mikado”

»Orion”

Mr, Cornelia

1

Kramat
Mr. Cornelis

3
4

Kali

3

Goot.

Kramat 14
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:

&

dalam

tentoe menga

masa

pergera

nasional kita berdjalan dida-

Jam lapangan politik soedah njata
“sekali bahwa perdjalanan dan ke-

“ adaan kita dalam lapangan: politik
maitoe tidak koeat dan dapat

' djoe selama keadaan ekonomi ki
“ta berada dalam keadaan lemah

dan koetjar katjir. Kemaocan oen
. toek memadjoekan ekonomi bangsa

| kita ternjata, djika kita melihat.
program. program perkoempoelan?
nasional Indonesia.
Didalam program2. itoe 'selaloe
Le
' ada bagian oentoek memadjoekan
ekonomi bangsa-kita dan lain: dari
. perkoempoelan2 politiek dengan ba
| gian ekonomi, ada djoega beberapa
. perkoempoelan perkoempoelan ter
oetama oentoek memadjoekan eko
Djika kita melihat seboeah
omi.
pekerdjaan- perkoempoelan2 terseg
'boet dalam hal memadjoekan eko
“.
pe- 'nomi, kita boleh memoedji
ngoeroes perkoempoelan2 itoe kare.
na boleh dikatakan 100 pCt. dari
' mereka itoe kaoem boeroeh dan me

'madjoekan

ekonomi

1

Inspecteur voor de Cooperatie, S.
'Soeriaatmadja,

bangsa kita

ambtenaar

telijke dienst cooperatie,

Oentoek mentjapai aiainen itoe
perkocmpoelan

"2,

beroesaha

mengoempoelkan

dengan:

modal dan

mendirikan badan2 oentoek mena
boeng dan memindjamkan wang,
wang mana haroes dipergoenakan:
oentoek mengadakan hasil (produe
tief krediet) mendirikan fonds 30
kongan dan fonds kesedjahteraan
en welvaartsfonds)

(steun-

teroeta

ma bagi anggauta2nja.b. mengadakan pertemoean per
temoean dan pidato2, menerbitkan
madjallah2 dan brosoer2 (orgaan
brochures) dan
“en
periodieken
perasaan
rasa
an
ngkitk
-memba
(semangat) “dan kemaoean pereko
In
nomian nasional dari bangsa
angdari
dan
nja
oemoem
donesia
guta?nja choesoesnja.

c.

itoe, Tetapi berkah

rangan.

d. bermoefakat, dan bekerdja
bersama sama dengan badan2 pe-

lain

jang bersetoedjoe dengan KEI oep
toek memperbaiki keadaan masja
rakat ekonomi Indonesia.
e. mengadakan perhoeboengan
dengan doenia loearan oentoek ke
pentingan

dari

kegiatan

.para pengoeroesnja walaupoen sam
'pai kini beloem tertjapai apa jang
ditjita-tjitakan, boleh djoega sedikit dibanggakan
karena waktoe
C.C.B, didirikan baroe mempoenjai
anggauta 6 cooperatie, tetapi seka
rang soedah mempoenjai anggauta

kan dan mengerdjakan yoepa2 kete

perekonomian

O.I, Di-

nata anggauta Dewan Ra'jat dll.
Selandjoetnja
pimpinan
rapat
meriwajatkan
sedjak
berdirinja
C.C.B. hingga sekarang
ini, dengan pandjang lebar, poen ta' loepa diterangkan dengan djelasnja,
jang
di'kesoekaran-kesoekaran
alami
dalam tempo delapan
th.

mengoempoelkan, mendjelas-

merintah dan perhimpoenan2

gewes:

al
.
nasion

35 coop. dan 19 coop.

jang men-

djadi candidaat anggauta, — dan
omzetnja poen
berdjoemlah
f 175.000.—
dalam penghabisan
tahoen 1940 ini. Lebih djaoeh dioetarakan djasanja t. Boepati Ban
doeng jang tidak sedikit membantoe
“beroesaha
akan soeboernja
C.C.B. Selandjoetnja spreker me-

ngoemoemkan,

berhoeboeng

de-

keadaan
sekarang dalam
ngan
jang serba soelit ini, maka ketjoea
li jang telah tertjantcem diagenda

'itoe, tidak diadakan penjamboetan

sebagai
biasanja, adapoen
para
oetoesan
jang ingin menjampaikan hadjatnja
akan menjamboet
sewindoenja C.C.B. walaupoen masih terkandoeng didalam batin dioetiapkan diperbanjak terima kasih, Laloe dipersilahkan:
Toean
R.A.A. Wiranatakoesoe'ma Boepati Bandoeng oentoek ber:
bitjara. Spreker mengoetarakan pimemang sedjak
kirannja bahwa
C.C.B. tahoen
moelai berdirinja
:1933 selaloe.
mendjadi pengharapannja, moedah-moedahanlah berdirinja C.C.B, itoe dapat memenoe
hi .mendjadi tempat bernaoengnja
di sekitarnja
cooperatie
semoea
Sekarang
Bandoeng.
Kaboepaten
C.C.B. telah beroemoer 8 tahoen,
walaupoen kemadjoeannja beloem

oemoemnja dan oentoek anggauta2
itoe dikerdjakan - dalam waktoe
KEI choesoesnja.
jang biasa perloe oentoek beristira
f. roepa2 djalan jang tidak me
hat atau waktoe jang vrij..
Disir oendang2 oemoem dan ig.
langga
toe ada soeatoe hal jang mendjadi
dianggap "perloe oentoek kemadjoe
rintangan oentoek pekerdjaan
ka
an perhimpoenan.
rena djika pengoeroes radjin dan
Dengan wang ioeran dari angmempoenjai soemangat perekonomi
gauta anggauta sekarang pengoe
an, tentoe boeah pekerdjaannja ba
roes telah dapat mengadakan soea
njak, tetapi djika pengoeroes itoe
ocempamanja dipindahkan ke lain: toe'kantor dengan pegawai teroeta
ma oentoek memberi keterangan2
tempaf, dan ia-diganti oleh soeatoe
kepada anggauta2nja dan kepada
berkemaoean: banjak
orang jang
"mereka jang berkeperloean dan
tetapi koerang radjin dan semadjoega telah dikeloearkan, meskitentoe
ngat perekonomian koerang,
poen dengan djalan “stencil, soea
-koehasil pekerdjaannja djoega
memenoshi sebagai jang kita ke:
toe madjallah - boelanan. Tetapi
oen-Jang perloe diadakan
- rang,
da
tetapi kini teroet
terseb
ed2
nang-kenangkan,
makso
pai
mentja
perekonomian
toek- memadjoekan
boekti nampak kemadjoean dan ke
lam fatsal 2 dan 3 dari Anggaran
bangsa kita jalah soeatoe perkoem
soeboerannja, sebagai jg. dioeraiDasar, tak akan dapat djika per
Handelsvereenipoelan sematjam
oe
'kan
oleh ketoea rapat tadi.
dibant
tidak
KEI
oelan
koemp
Tiongging orang Belanda atau
|
karena itoe adanja C.C.B.
a.
Oleh
oemnj
seoem
kita
bangsa
ter
oleh
pegawai2
i
- —-hoa jang mempoenja
kita,
terasa gembira
ah
sangatl
oentoek - memperhatikan
oetama
lah
timboel
C.C.B,
adanja
karena
pem
kepada
berseroe
kita
Maka
keperloean anggauta anggautanja
ng
sekelili
di
peratie
cooperatie-coo
batja, kaoem beroesaha maoepoen
| sdan seoemoemnja oentoek memahi:
dengan
g
Bandoen
ten
Kaboepa
dan
bersatoelah
kaoem boeroeh
djoekan perekonomian bangsanja.
'
soeboer.
dan
roekoen
doep
perekono
ekan
bantoelah memadjo
Djika kita mempoenjai perkoempoe
Selandjoetnja
spreker memberi.
mendjadi
lan sematjam Handelsvereeniging mian Indonesia dengan
keadaan cotentang
ngan
perbandi
,,KEMADJOEAN
anggauta dari
itoe, tentoe memadjoekan perekono
Belanda dan di
negeri
di
operatie
IA”.
I
INDONES
EKONOM
mian bangsa Indonesia lebih moe
sini, ada nampak djaceh bedanja,
Mengingat keperloean anggauta
dah dan lebih tjepat akan menda
sebagai jang “beliau lihat
jaitoe
nja dan agar soepaja mendapat be
pat hasil, Mengingat keperloean
mendapat siudiesendiri waktoe
boe
kerdja dengan tjara jang memberi
| terseboet diatas: maka pada
1928, di Zuid Holtahoen
opdracht
hasil. setjepat tjepatnja dan sebalan Augustus 1940 beberapa orang
land, tetapi disana jang mendjadi
njak banjaknja, pada rapat jang
“mendirikan perhimpoenan
Kemapenjokong: itoe sebagian besar para
diadakan pada tanggal 5 Januari
- 'djoean Ekonomi Indonesia
jang
Sebagi penoetoep spreker
pastoor.
berkedoedoekan
di Petjenongan-- jbl, dipoctoeskan bahwa KEI akan
mendo'a selamat,
-mengadakan kantor dengan pega
weg 50 Batavia- Centrum, dengan
'Tocan S. Soeriaatmadja “Ambt.
wai teroetama oentoek memadjoe- maksoed dan tnedjaena seperti ber
jke- dienst .Coop. menjamGewesteli
3
kan ekonomi Indonesia.
ikoet:
gembira akan kemadengan
boet
2. KEI akan mendirikan soeatoe
a. toeroet berdaja oepaja me
dan poela dapat
C.C.B,
a
djoeannj
IMA
Middenstandsbank setjara
“madjoekan perekonomian bangsa
kan hidoepnja C.C.B., dadiboekti
tentang ' Middenstandsbank
dan
“Indonesia seoemoemnja.
lam oemoer sewindoe- nampak kekita hendak mentjeritakan itoe
KEI
b: memperhatikan kepentingan,
soeboerannja. Cooperatie kita madisini.
-keadaan dan djalannja perekonomi
sih moecda, karenanja misti minta
mendirikan
Maksoednja
an Indonesia.
banjak tenaga dan pengoerkanan.
dan
mereka
soepaja
itoe
KEI
Bank
c,
memperhatikan kepentingan
Dioetzrakan djoega, bila kehahateroetama anggauta anggauta KEI
sosial ekonomi dari anggauta anggiaan itoe haroes ada koerbannja,
jang perloe diberi pertolongan de
gautanja.
1
sebazai vepatah Djawa mengatangan productief krediet, dapat dikan ,,djer basoeki mowo beo”,
anggaran dasar
ye Fatsal 3. Dari
long.
Toean O. Iskandar Dinata, le1
«
. — Oesaha:
————
bih doeloe memberi selamat atas
ig. malang itoe ta' didapatinja. Se
sewindoenja C.C.B, dan selandjoet
Kahagian ada jg. diperintah mennja mengoetarakan pikirannja, bidjaga di laset dengan pasang bam
la cooperatie
madjoe dan hidoep
boe.
!
soeboer
itoe
tanda
ada 'kemadjoean
ET
NAN
KET TNNOI ISAT
Pada
besok harinja, orang ba-: ra'jat dalam pereconomian dan ke
| roe dapat ketemoekan itoe Raban
Bisanja demikian
sedjahteraan.
Idi laoet kira2 djam 6.30 pagi. Itoe pertama mempersatoekan tenaga,
anak tak dapat soeatoe loeka, tapi kedoea mewoedjoedkan modal dan
ketiga mendidik ra'jat sampai meperoetnja kemboeng: oleh air.
ARDJAWINANGOEN.
ngerti apa maksoed cooperatie, Se“Tentoe sadja sang iboe akan se
- Tenggelam.
landjoetnja diberinja tjontoh-tjontengah Zenuwen, Sampai semalam
Soemantha menoelis:
toh dari keadaan Cooperatie. di
ta' dapat tidoer. Kita poedji keac“ Pada hari Minggoe tg. I Juni, se
negeri - Inggeris. Lebih
djaoeh
tiefannja 'perentah. desa di Klajan
“orang anak lelaki kira2 oetmoer 6
dioetarakan bahwa di negeri Djedan
djoega
orang2 sikepnja jg.

Diawa Sa

“tahoen,

bernama

Raban,: anaknja

“seorang sikep di “desa Klajan (Che
bernama Amad
“ribon — Noord)
mati) tenggelam di kali
(soedah
.“Tjondong di desa Djatimerta.
pe
kira2 djam 3 siang anak terse-

“boet pergi-ke kali dengan kawan2
nja oentoek mandi. Itoe kali djaochnja 1 km. -dari roemahnja. Soe
“dah
biasa anak2, Kalau mandi di

.' kaliitoe sambil maenan itoe dan ini,
. Pada waktoe itoe- 'kali 'Tjondong se
- dang bandjir dan dalamnja Sir ti
“dak koerang dari 4 meter: Raban
| jg.
malang itoe' toeroet tjampoer
"aan kawan2nja bermaen dalam

“air. Tapi soedah-mendjadi waktoe
« nja ja haroes. tjilaka, pada waktoe

soedah

merloekan

oentoek mentja

pang "segala oesaha “jang besar-

I-besar itoe disokong: oleh pemerintah, betoel disini djoega Cooperatie
dapat sokongan
dari pemerintah,
BANDOENG,
. tetapi baroe dalam hal administr.
Peringatan
1 Siindos 8 tanoein)
-| Sedang di Djepang sokongan pegatt Cooperatie Centrate
rinja Lg

jang malang

itoe,.

“Bandoeng.
Hari Minggoe 1 Juni 1941 Klan
dilangsoengkah
hari -peringatan, 7

tjoekosp beroemoernja- 1 windoe

dari- C.C.B. Peringatan bertempat.

Imerintah

sampai

ada 688 djoeta

Yen, Sampai disini pembitjara ta'
perkenankan menerceskan 2 itoe

oleh t. Boepati.
“Kemoedian

ngan

lap goelita karena tidak diberi pe
pentingannja, sangat perloe disitoe
lentera biasa. Djika mengingat ke
pentingannja, sangat peloe disitoe
diadakan - penerangan
soepaja
orang2

jang

berkeloejoeran

Angka-angka

soepaja

tikan
dan selekasnja
ini terkaboel.

toe sekolah
daerah

djoega dipadjang setjara 'se- ganda kemadjoeannja

“sekarang ini.
Kemoedian pada dian

Gemeente

Betawi.

penghidoepan

keempat

25
5
15
15
15
15

MALIMPING.
Main tombola.
Meskipoen telah sekian"lamanja
party permainan terseboet berdja
lan dengan berhasil banjak di pasar
Malimping,
konon kabarnja
gkan diperlambatkan poela sampai
kira2 15 hari lagi jad.

Februari

3

15
15
15
15

Maart
April
Mei
Juni

3)
TA
2
Sa

15

Juli

Terasa

oleh
pedangang2
ketjil, toekang
djoealan
makanan
oempamanja,

semendjak
diadakan - permainan
lotre
tsb pendapatannja toekang
dagang
ketjil mendjadi merosot,
djika

anak2 diberi

nja ocang satoe atau doea cent da
ri orang -toeanja, maka dibelikan
olehnja makanan.Tetapi sekarang
lebih
tre.

dipergoenakan

Kapankah
Seringkali

tang djalan

akan

memasang

diperboeat?

kita

madjoekan

ten-

djalan

besar,

karena

mengingat:
Diantaranja pendoedoek Lb. djaha tsb. ada jang mem
poenjai

kendaraan

auto,

lain

dari

itoe sangat baiknja djika djalanan

itoe

diperbesarkan

,pembesaran”
jang semangkin
mainja.

5

1

kota
lama

mengingat
Malimping
tambah ra-

keadaannja

Djawa Tengah
TJILATJAP.
Pembantoe kita menoelis.
Digigit andjing.
Pada petang hari sekira &— djam
7 Toemin
d'soeroeh
oleh orang
toeanja pergi ke waroeng oentoek
membeli
'keboetoehan.
Tiba-tiba

sampainja dimoeka tokonja
Ling
Tjoan mendadak andjing dari pada tocan Ling Tjoan tahadi meng-

gigit anak terseboet.
Oentoeng baik bagi sikorban ka
rena loekanja tidak begitoe hebat
maka pada pagi harinja teroes dibawa keroemah sakit Regentschap
di Tjilatjap
dengan
“diantarkan
oleh pegawai desa,
Lebih djaoeh
dikabarkan bahwa kini andjingnja

ditangkap

dan

toean

ditahan

di

A.W.

Angin kentjang.
Pada hari malam Kemis dalam
Minggoe jang laloe di Tjilatjap ada
angin jang agak loear dari biasa,
sampai dapat menoembangkan sebatang pohon
tolokan jang me:
nimpa kawat kawat
penerangan
electrisch - sehingga tiangnja melengkoeng. . Lebih“djaoeh
dapat
kita
kabarkan, bahwa . penjewa

jalah

Keloear-

ga III
ga IV
September 1936
218.16” f 505.94
100.7
100.7
102.6
102.3
102.8
102.6
104.3
103,2

108.4

104.9

103.8

109...
109.6
109.1
110—-.
110.2
109.8
109.7
IM
113.8

105-—
105.3
105.7
105.7
107.8
107.7
107.1
1991
112.9

103.6
103.6
104.2
104.2
106.—
105.9
106.—
107.9
1114

11957

114.1

Hr3:3

111.9

k53
115.1
1154
ke

113.9
113
113.8
114.1

112.9
113.4
114.—

It
Ir
111.9
112.3

1p6

113.8

113.9

ae
117.2

113.8
118:——

14 —
119.2

tis
119.2

“H3

—
118.

119.1

119.4

119.4

119.7

119.7

119.6

16

December

Ba

121.—

120.2

119.7

119.6

15
15
15
15

Januari
Februari
Maart
April

125.1
125.6
125-5
126.1

121.9
12178
121.7
be

1211
121.3
teko
1213

123.6
123.8
123.9
123.9

19411)
23
se
St)

124.7

"1213

1225

126.6

2)

15 Mei

angka-angka

1)

boeat

sementara.

Angka-angka index harga barang-barang keperlosan hidoep naik
pada 15 Mei j.l. Teroetama karena barang-barang keperloean jang dima
soekkan kenegeri ini bertambah mahal, lebih-leb'h barang-barang maka-

nan dan barang-barang pakaian.
Barang makanan jang dimasoekkan naik harganja ikan kering (gaboes, Selar), corned beef, ikan sardintjis, kippered herring, mentega,
mosterd, pruimen kering, psliterwten, tepoeng dan setengahnja barang

makan dari tepoeng (tahoe, soe-oen), aspersis dalam kaleng, port, shtrry,
whisky, jenever biscuit dan boeah-boeahan (appels dan peren). Barang
makanan hasil negeri ini bertambah mahal harganja ajam, kentang, teh

toean

R.

merah,

mendapat

Barang-barang

pakaian

jang naik harganja

Brasso,

tapisan

nja, jang terpentirg beras,

karena

bila segenap

koempoelan
sport:
di
Tjilatjap
menggaboengkan diri dalam LS.I.
terseboet, Lebih djaoeh dapat kita
kabarkan, bahwa
tjita-tjita tadi
dari initiatiefnja toean A, Sadjad
R. Moedradjat.

Ditambah L tahoen lagi.
Oemoem
tentoe beloem
loepa
akan kedjadian distrafgevangenis
Kembangkoening
Noesakamba-

aa Sean

mak

jeans,

dan

spiritus lampoe.
toeroen.

moesimnja

soedah

Demikian

poe-

ngan, Doedoeknja
perkara demikian:
Pada soeatoe hari seorang voor:

paling .achir. Perkara tsb. telah:
dipoetoes oleh Landraad Tjilatjap

man - bernama
ngan seorang

Hoed.

Toepan
Lana
pas bernama

deSa-

.moen bersama sama poela dengan
beberapa orang hoekoeman, Pada
ketika itoe voorman terseboet memerintah

lainnja
berapa

kepada

oentoek
barang

seorang

mengangkat
soepaja

rantai

be-

diangkoet

dan dikerdjakan jang beres.
Perintah tahadi oleh sikorban tidaklah diindahkan, terboekti selaloe
membantah akan perintah tahadi.

Poen

djika

diperintah

ke Timoer,

dikerdjakanlah ke Oetara begitoe
selandjoetnja,
Achirnja
si voorman marah agaknja, sehingga pe:
rintah tahadi dengan sedikit antjaman, Tetapi oleh si korban

tidak

diindahkan dan dilawannja poela.
Achirnja sikorban dipoekoel pakai
tangan
satoe kali kena
dipinggangnja.
. Setengah djam kemoedian sikor
ban menghemboeskan nafas jang

dibawah

“pimpinan

Dakwa

'tn.

mengakoe

M.

RV.

teroes

te-

rang akan perboeatan tahadi lan:
taran gelap mata disebabkan kerap kali dibantah akan perintahnja. Keterangan tahadi dibenarkan
oleh seorang saksi jalah Samoen
oppas boei terseboet, Sesoedah itoe
maka sidang mengadakan raadkamer,

Setelah

dakwa

'dan

saksi

ia

masih

haroes

mendjalani

5

ta-

mata

disebabkan

bantahan

korban. Oleh sebab
1 tahoen lagi.

dari

»

-

—

Oo

Oo

5 u

Oo

t.

ON

»

teroeta-

"3

2
r

perloe sendiri.
Kain
pandjang
saroeng
moelai harga f 18.— f 20.—,

f2

f5

f 8—

f 30—,
Ff 35—,
j 3Bran
7 40.— per codi.
Batik-batik toelis - haloes,
moelai f 2:50, f 3—, f 3.50,
LL
FG d— f6—
Ff 7.50,
f 10.— per lembar.
Pesanan ' sedikit
banjak
diterima, dengan rembours
atau

ocang

lebih

doeloe.

PRIJSCOURANT
dengan pertjoema.
Menoenggoe

dikirim

pesanan,

Batikhandel

TOKO

si-

itoe ditambah

ma boeat didjoeal lagi, tokotokd,
“atau
poen
oentoek

Oo

Ii

“

hoen lagi. Poen tentang. kematian...
nja korban, boekanlah disengadja
hanja semata-mata
karena gelap:

tjoekoep sedia.
Atoerlah pesanan

sii

-

di-

panggil kembali oentoek
mendengarkan kepoetoesan pengadilan.
Kepoetoesannja 1 tahoen pendjara.
Sebab Toepan Lana tahadi sedang
mendjalani hoekoem
jang 20 tahoen lamanja, sedang sampai hari
itoe baroelah & 15 tahoen. Djadi

.
adres toean-toean
Inilah
dan
Njonja-njo:nja jang memoeaskan, boeat
berhoeboengan
keperloean
batik-batik Solo dan Dioeja,
haloes
sedang
dan
kasar

Tjabang LS.I,
Menoeroet desas desoesnja di Tji
latjap kini sedang berichtiar hen-

baiknja

white

djoega toeroen harganja beberapa matjam ikan laoet (teri, kakap
tih, bawal), teloer ajam dan teloer itik dan meritja poetih,

ai
a v Ae
AJ Ja
&
»:

10 ana

drill poetih,

Sebaliknja beberapa barang makanan hasil negeri ini toeroen harga-

di-

di.
Tjilatjap tentang sport
bagi
orang kantoor jalah baroe Kantoor:
bond
dan
Widjaja
Koesoema.

djeroek.dan

seperti

katoen poetih, tjita kasar, pifji,, saroeng, kemedja dan sepatoe orang
perempoean. Selandjoetnja naik poela harganja barang perabot dari ka-

Jasadi-

keroesakan,

seperti ka-

sajoer-sajoeran

boeah-boeah

dan

nanas.

co

Se

Keloear-

118.6

sebabkan tarikan kawat electrisch
jang tertimpa oleh pohon dan jang
berhoeboengan kepada roemah terseboet,
Poen dalam waktoe itoe
didjalan Kaoemweg menderita kegelapan.

toecan

dari

1

pradja dan toean M, Sarengat roe-

dan

Belandja

moelai

3

joe, gelas minoem,

haroes
digiringkan ke Rangkasbetoeng oentoek MeNNa IALAN hoc
koemannja.
(SE.N.)

Alangkah

itoe keadaan

October

Hingga ta' koerang dari 40 orang

mahnja

sa-

didalam

15 November

Banjak pelanggaran hoema.
Dari
poetoesan landgerecht di
Mlp. sangat
banjaknja
pendoedoek jang dihadapkan kepada ha
kim
karena
memboeka
hoema.

electrisch

b'langan

Keloear.

112
110.7
110.—
Tb
112.6
TE
110.6
112.1
114.6

tjang dsb., ketjap, bawan

roemahnja

salah

beroebah-oebah.

jang didjoeal tidak berboengkoes setengahnja

telah

oleh

desa dari sebelah Ti-

moer
Kawedanan
“jang melaloei
kp.
Lebakdjaha
dan kemoedian
moentjoel dikp. Tjikeus'k soepaja
diboeatnja

moerid

itoe semoeanja

itoe beginilah

1938
Tn an
3
5
1939
:
3
:$
1940

15 Augustus
16 September
15

lo-

tidak

SOP

15

tidak

mendjadi

ga I
ga II
Pendapatan dalam bl.
f 29861 f
92.98 f
103.—
“101.7
106.5
104.7
106.6
104.9
110,5
106.7

Ya

oentoek

dahoeloe.

ini dikoempoelkan

mengoempoelkan

Keloear-

djib, karena menoeroet minat kita
permainan
sematjam
toe
bisa
memboroskan
oeang
teroetama
oentoek ra'jat djelata, pengidzinan

sebab

PENGHIDOEPAN
2

1936:

Januari
April
Juli
October
Januari
April
Juli
October
Januari

'poela.

Dalam

Ya
:
September 1936 — 100
4
.
October
1936
Januari
1937
April
2
Juli
21

15- October

Kita madjoekan kepada jang wa

jang seorang

keloearga

15
16
15
15
16
15
15
16
15

diperpandjangkan

dibawah

itoe dianggap

3

(SE.N.)

itoe

tertera

Tempat tinggal keloearga

keloearga

diperha

dak mendirikan tjabang I.S.I, Kini

| ditoetoep,- dan selandjoetnja para

rendah.

tanggal 25 September

Ori ena

:
didjamoe koeye-kotna dan
“ia di tengah? kak,'ia kebawa. oleh
Setan: tv Nitisoemantri. Lebih doe- hadirin
air sampai ta' berdaja apa. Kawan: loe dipersilahkan penoelisnja oenpan
kawannja ta' dapat membela, oleh
toek memberitakan
berapa wakil :
RANGKA SBETOENG.
| karena mereka, sendiri ta“ menjang
perkoempoelan dan pers jang daSangat gelap.
“goepinja oentoek ikasih pertoeloetang, dan selandjoetnja dibatja' Kalau kita diwaktoe malam ber“ngan,
tapi mereka hanja dapat | kan beberapa soerat dan telegram
djalan kedjoeroesan djembatan Tji
. “rapport sadja pada orang toeanja.
jang maksoednja memberi selamat,
oedjeng, jaitoe sebagaimana jang
| Dengan sedih famil'enja kasih taatas hari sewindoenja
C.C.B, didiketahoei oleh oemoem, disitoelah
“0e pada jg. wadjib. Dengan sigera
antaranja ada dari Ir, Teko.
djembatan
besar
kreta api S.S.
perentah desa dihoedalkan ke kali
Jang berhadlir nampak tt.. Boejang masih mendjadi satoe dengan
Tjondong bocat mentjarinja.
pati Bandoeng,
Patih Bandoeng,
djalanan
openbaar, alangkah gePrahoe2 d'djalankan, tapi sanak
R.M. Matgono Djojohadikoesoemo

index jang

penghidoepan

permintaan

melandjoetkan

TENTANG
BELANDJA
DI BETAWI.

isteri serta doea orang anaknja,

diwak

toe malam, baik dari seberang Le
bakpitjoeng
maoepoen dari seberang kota tidak chawatir. Hal ini
kita serahkan sadja kepada jang
berwadjib..
Teroetama
pembesar
S.S. dan Provincie

INDEX

belandja pengs
Centraal Kantoor voor de Statistiek tentang semoea
Tiap-t'ap keloearga
terdjadi dari socami"
hidoepan empat keloearga.

sebagai-penoetoep

spreker, berpengharapan moedahdi .gedoeng Himpoenan. “Soedara.
Di podium nampak beberapa ka. iE 'moedahan ' C.C.B, dalam windoe
rangan boenga, “sedangkan diroea- - 'kedoea nanti soedah lebih berlipat
iderhana,: tetapi menambah sedap“nja. pemandangan.
“Pada . djam 8.45 rapat dibocla

ANGKA-ANGKA

mecaan
—

| kan

karena

Yaa

2

AGAIMANA “ebatng dan per-

'koei

Indo-

Ekonomi

| “Ioenja ekonomi bangsa Indonesia dimadjoekan dan diperkoeat

“kan, para pembatja

1
#

nesia.

e

B

pat

IN

ya

|

Is

Ia

»:

Ta

18&

1

1Kemadjocan,

LEMBARAN KEDOEA PAG. II

PEMANDANGAN

PRASODJO

“Djokjakarta.

:

“2aer

PEMANDANGAN

KEDOEA

PAG.

Ini

ak

LEMBARAN
S3

oleh
handai-taulannja, berdjalan
dengan
sangat
gembira. Djaoeh
malam baroe boebaran. (Es)

tang,

dengan

-,Tram-hotel”

. mendadak

maka

Poerwokerto

telah

kedatangan tamoe
bar tentang kongres perkoem

L#

berada dihalaman moeka hotel
Ia

»De Goede Tempelieren”,

-pemberantas

minoeman

“Bandoeng.

“Antara lain2

keras,

di

diseboet: ,,Meski-

psen jakin,-bahwa toedjoean kita
“bersama sekarang ialah: Menang
Ng dar 'betoel, bahwa sekarang

dan ke

| nja dalam
“perang”.

|

main

bola.

Dalam

ia me-

. Kepala

“'sebab sehingga soldadoe tadi -berdengan seorang
tengkar moeloet
Belanda poela (burger).
bangsa
“Dalam pertengkaran tadi hingga
- kawannja jang mabok tadi (djoega

mengeloearkan perkata-

“lah bangsa Belanda tadi).
Lebih djaoeh dapat kita

kabar-

|

- "memboeka akan streepnja-dan hen
jang
memboeka badjoenja,
“dak
' mana maksoednja ta' lain dan ta'
' boekan hendak mengadjak berke-

kedoea

jalah se-

entah karena
Indonesia
orang
| “apa, mendadak wasit menioepkan
“glocitnja oentoek berhenti sebentar
politie soedan laloe memanggil
paja membawa ia keloear. Menoedari orang jang
| roet keterangan
| berdekatan doedoeknja, jalah bahtahadi mengeloearkan
wa orang
maksoednja oentoek
“ soeara jang
jang
“membikin - panasnja darah
2
wasit.
kepada
na
menghi
dan
main

“Se

Lain

harap

kali

lebih

djang.
Sesoedah beberapa tahoen lama
nja Normaal
terseboet ditoetoep
oleh pemerentah, agaknja lantaran
crisis jang tempo hari, maka baroe
lah sekarang tergerak kembali ha
ti pemerentah oentoek
memboek:
nja kembali.
3
Boeat pertama kali jang akan di
terima mendjadi
moerid hanjalah
goeroe2 sekolah desa lepasan cursus Leergang. (Mrd. Nast.)

berhati-

perkataannja,

“POERWOKERTO.
| 'Pembantoe kita A. S. mengabar
'kan:

D5

hari jang baroe laloe

Moehammadijah

balai baroe

“bertempat

Pehisihan seharga

di-

'Lebih

—

2

jang

Taman

mendjadj

Siswa.

kebiasaan

di

ceptie.

&

-moem sementara

- patkan 'tjatatan resmi, bahwa sekwartaal

pertama

pendapa-

“tan post sebagian banjak toeroen
daripada pendapatan kwartaal Ke
4 tahoen jg. silam.

Dichabarkan,

— Inilah

,

sebagai peringatan, me-

mang sejogianja kakoes jg. soedah
- afgekeurd itoe ditoetoep sadja de-.

“ngan

tanah, agar merndjaoehkan

“dari bahaja.

TAaa

SnG

BAK

Oi

Mi Hadinotos"
'Dengan resmi kita dapat kabar,
“bahwa toean
Mr. Hadinoto Ass.

Wedana

Tjimanggoe (Tjilatjap)

pindah
ke Soebang (Banjoemas).
. Sebagaimana diketahoei, tn. Mr,

Hadinoto itoe adalah socami Mr.
'Soendari, adik mendiang Dr. Soe'
“ tomo.

HW.

nistjaja Jambore terseboet

itoe lekas lekas mendapat pertoloY

DMamiel

njonja Soeleiman/njonja

&

2

Co.

Daan

tjintjin.

Tjobalah

boektikan,

»Morpheus"

Sa

barniati, soedah dimenangkan oleh
ah
pertama dengan stand 6—2,
—3,

LEDIKANTENHANDEL
GOAN TJIANG
Batavia-Centrum

Semarang

DAERAH

22
Ta ngannnson,,
"PE NANEANGG AIA EN TAN NN

. mw)
NNANENRAR:

double-play

heeren

Dalam

3 Juni

(Reuter).

—

hasil mentjapai iboe negeri Djerman itoe, Ada beberapa kersegian
materieel dan beberapa orang korban, terhitoeng djoega jang mati.
Serangan
itoe mengenai Djerman
oetara dan
Djerman barat
laoet.

Partij heeren double-play De Calonn/Simon- —
Loohoo/Anthonijsz
telah dimenangkan oleh jang achir
dengan stand 7—5, 6—2.
Partij double-play “ Djoko Damar/
Moethalib — Matsubara/Kamimura
telah dimenangkan oleh jang pertama dengan stand 6—4, 8—.
Partij Meyer/Neyenhuis — Hoerip kakak-adik telah dimenangkan
oleh jang achir jaitoe Samboedjo!
stand

6—3,

6—2.

Partij Djoko Damar/Moethalib —
Kreemer'Dieudonne,
dimenangkan
oleh jang achir dengan stand 6—4,
6—3.
Partij Loohoo/Anthonijsz — IshidoiMizoguchi,

bahwa

hanja

dimenangkan

oleh

jang pertama dengan stand 6—2,
6—3.
Partij Djoko
Damar/Moethal'h
Namii/Matsuda,
dimenangkan '
oleh jang achir dengan stand 6—-3,
1—6, 1—6.
Partij 'njonja
Soenarto/njonja

dae-

—

njonja

Sabarniati/Santoso

dimenangkan

oleh jang achir

ngan stand 6—3, 6—2.

. ,

telah

de-

Partij njonja Soeleiman/Samboedjo — njonja v.d. Meulen/v. Eyck
telah dimenangkan oleh jang pertama dengan stand 6—2, 6-4.
Kombinasi njonja Soenarto/Kati.-

li kontra toecan dan njonja Nelwan
telah dimenangkan oleh jang pertama dengan stand 6—0, 6—3.
Partij jang terachir ialah pertan
dingan
antara njonja Sobeleiman/

6—3.

k

bebe-

roe dengan

nerangkan

akan

mendapt perhatian jang loear bia-

sa dari oemoem, Istimewa dari me
reka sendiri. (Mrd. Nast.)

Hari Senen pagi, pertandingan
tennis diteroeskan.
Pertandingan pertama antara
njonja Soenarto — njonja T... Sim
Seh,

PALEMBANG. . «
H2
—.
Ke cursus Hoofdagent..
.
Oentoek cursus Hoofdagent boe
at'ini tahoen dalam residentie Pa
lembang diterima doea “orang, antaranja
seorang Indonesier t. M.
Hasan, Mantri Politie PID. di Pa-

dimenangkan

oleh

jang

achir

si-

dengan stand 0—6, 6—0, .6—3.
Sebagian hadiah satoe wisselbeker telah
diberikan pada
njonja
Tionghoa itoe. Satoe hal jang bo-

leh dibanggakan.

Satoe

be-

Pertandingan
kedoea
doubleplay antara njonja Soenarto/Katili
njonja
Soeleiman/Samboedjo.
lembang. Berhoeboeng karena ito
maka pada malam Kemis 29 Mei Dengan stand 8—6, 6—2, pertandimenangkan oleh njonja
'41 oleh t. M, Zakaria, Mantri V.P.. dingan
di Batoeradja bertempat diroemah ' Soenarto/Katili.
Ketiga pertandingan single-play
nja telah diadakan malam gembira. '
Orang
Katili—Matsuoda,
Pertemoean, “diramaikan
dengan | antara

doktor

ternama,” dengan

Djangan

dan

rapat

de-

djadi

orang

lemah

tocan

akan

alarmkan

jang

toean

poenja'ke-

maoean bakerdja didalam beberapa hari sadja
soedah kombali poela. Tida perdoeli toean
poenjaoemoer berapa, toean akan rasakanjang
toean poenja kelandjerz bakerdjanja lebih baik
dan asabat lebih koeat. Toean akan mendapat
tenaga moeda dari ini obat jang membikin
darah" banjak dan bersih membikin toean

pornja

badan

gesit karena tenaga baroe dan

esoekain hidoep. Djangan djadi orang lemah
dan berpenjakitan dan djangam sampai kehifangan
kasenangan doe-

itoe.

nia,

Tjobalah

ini-

obat

termasjhoer
dan
alamkan
sendiri jang tocan
poen bisa moeda' poela
dan dapat poela merasakan kaserangan dengan
lebih banjak kenafsoean
dan kagoembirahan dari
jang telah soedah.

Anggauta-anggauta
itoe ialah
anggauta dewan gel#aint Jean Leslaine dan secretaris Jean Bergner. .

Diplomaat-diplomaat Perantj's mepolitik Darlan itoe salah:

dan tidak djoedjoer.

Doktor

sangat

poedji Vi-Tabs

DINES PELAJARAN INGGERIS:
:
DIOPER.
:
Washington, 3 Juni (Reu.
ter).
Komisi
marine
mengosemoemkan,
bahwa
kapal-kapal
segala dines perlajaran Inggeris
dari Canada dan Amerika Serikat
ke Australia
dan Nieuw Zeeland.
Dengan begitoe laloe ada 12 kapal
Inggeris jang laloe dapat dipakai
oleh Inggeris boecat keperloecan perang.

taoen

Tida perloe poela menanggoeng lebih lama
penat hilang tenaga, lemah Ingetan, badan
oeroes, darah kotor, tjaja moeka kekoeningan,
lesoe dan tida bisa tidoer. Makan sadja ini
obat jang-saderhana dari itoe doktor ternama

sky mengoemosmkan -dengin perantaraan radic Ankara, bahwa ada
2 orang anggauta dari staf ambassade Vichy di Ankara jang minta

telah mengoper

30

ngan kelandjer2 didalam badan, apa poela
dengan
kelandjer3
kemaloean.“»
Keadjaibandaripendapataninidoktoradalah
bahoca ia dapat membikin obat jang terdiri
dari toemboeh-toemboehan dan obat-obatan
jang beroepa tablet serta gampang di telan.
Ini obat, Vi-tabs namanja, tida ada rasa apa?
dan gampang ditelan. - Bakerdjanja sangat
tjepat serta langsoeng dan didalam 24 djam
soedah dapat terasa oleh kelandjer, darah
dah seloeroeh anggauta. Ini pendapatan besar
ada satoe obat roemah tangga jang saderhana
jang bisa ditelan oleh sesocatoe orang dengan
tida keritara. Ini obat mengasih tenaga baroe,
kemoedain dan kasenangan hidoep dan mengasih kasempatan kepada toecan merasakan
kanikmatan
hidoep.

3 Juni (Reuter). —

Amerika

to-

—

Sourabaia.

satoe

baroe membikin

dja dan kasehatan itoe ada bertali

'Koresponden N.B.C. Martin Agron-

dagang

48

praktijk, menerangkan sesoedahnja membikin
penjelidikan
dan pertjobain
lama, bahoea
resiahnja kemoedaan, tenaga, kemaoean baker-

ANGGAUTA AMBASSADE
.
VICHY PROTES.

ngatakan

pasti

orang lelaki beberapa taoen
lebih moeda
orang
lelaki jang

djsk lama baroe ini keloear makloemat jang paling singkat: ,,Dalam segala medan keadaan tidak
bersebah”.

Dierman

Djepoen

bagaimana

pendapatan

TIDAK BEROEBAH.
3 Juni (Reuter). — Se-

Londen,

Ia

Satoe orang terpeladjar me-

Sa-sisanja bataljon Itali jang ke 16

KEADAAN
Cairo,

kebroentoengan.

Mendanat Kombali poela
Tenaga Mocda

,, BERSIH”.

(Ethiopia)

dan

Didalam 24 djam Kelandjer

penerba-

disini, bahwa

kegoembirahan

Kembang

3 Juni (Reuter). —

Hari ini didengar

penoe

! Hargai botol f 1.25 Kirim wang doeloe franco.
Terdjoeal oleh semoeca toko obat Tionghoa.
Importeu-:
MEDICIJN IMPORT SAM TAK Ce,,

pal treiler jang
dipersendjatakan
diserang
oleh
pesawat-pesawet
pemboeroe R.A.F. jang giat diatas
Perantjis oetara dan diatas Kanaal.
Segala pesawat kembali dengan selamat”.

Londen,

|

long

ngan mengoecmoemkan: ,,Pasoekan
pasoekan moesoeh dan seboeah ka.

SODDU

senang

:
naga baroe dengan tjepat dan sanousa. Ia bikin antero badan mendjadi koeat kombali dengan djoeg:
ilangkan tanda-tanda ketoea'an.'Ia membawak satoe pengidoepan ba

gelamkan.

DAERAH

doedoek

HOWPEN
PILL,
Tjap
dari Locksons, ada satoe
petan obat speciaal boeat perzoe
atken antero badan dan kasi te

ber

Kemarin siang hari menjerang
perlajaran di teroesan Kiel, djoega
'mendjatoehkan bom-bomnja di daratan Sleeswijkholstein.
: Sedang dekat pantai Noorwegen
ada seboeah kapal moesoeh diteng

ministerie

dan

63.

hingga napsoenja ilang, lekas men-

atas Berlin.

ma dengan

ea

tidoer

Kepandian

djadi toea dan
tidak
bisa idoep
dengan
kegoembirahan
dan kebroentoengan.

Lebih landjoet dikabarkan, bahwa Dusseldorf dan Du'sbur—Ruhrort
tergolong
djoega kota-kota
jang diserang oleh R.A.F. tadi malam. Pasoekan ketjil menjerang di

Makloemat

£
$

Satoe halangan besar bagi ma
ncesia, teroetama bagi kaoem
lelaki, adalah keilangan tenaga
dan lemes
dan
sering2 sakit se-

Barkey—njonja

Soenarto telah dimenangkan oleh
jang
achir
dengan stand 6—1,

dengan

tegas,

rapa pesawat RAF sadja jang

117.

108.

Pengidoepan baroe kebroentoergan
dan kegoembirahan

lezing dari radio Djer-

dengan

Santoso

ingin

man tentang serangan R.A.F. pada
Senen malam diterangkan, bahwa
bora-bom brisant dan pembakar di
djatoehkan di Berlin.
Dinjatakan

Partij
Kining—Santoso
46,
2—6 boeat jang achir.
Partij njonja B. v. Vloten—njonja Soenarto, 6—0, 6—0 boeat jg.
achir.
- Partij njonja Tan Kim Seh—njonja Sabarniati dimenangkan jang
pertama dengan stand 7—5, 6—2.

njonja

Njonja'

Bom-bom djatoeh di Berlin.
Londen, 3 Juni (Reuter). —

dengan stand 6—4, 5—7, 7—5.

'Partij

Djika Toean dan

Tadi malam daerah indoestri Roer
diserang oleh pesawat-pesawat R.
AF.
Djoega beberapa bom didjatoehken didistrict Berlin.

Menoeroet

Senen

Bodjong

pakelah ,,Morpheus” poenja tempat tidoer dan korsi staalbuis.
Boeat didjoeal lagi, model-lama dan model-baroe dapet
potongan.

anta-

ra Razak—Kat'li telah dimenangkan oleh jang achir dengan stand
6—1, 6—2.
5
stand
kontra Maruo
Matsuda
6—0, 6—1I boeat jang pertama.
Partij Mizoguchi—Namili, telah
oleh. jang: pertama
dimenangkan

& CO

Soerabaja
Gemblangan
71.
Malang Kajoetangan
101.

ROER DISERANG
R.A.F.

Londen,

PERTANDINGAN TENNIS.
Pertandingan hari Minggoe pagi ji.
Il. telah poela dilangsoengkan di
Dierentuin Tjikini.
-

poeas.

Ga

(Zetsel jang tertahan kemarin)

Gerak Badan

tentoe

dibelakang.

tak kedapa-

annaa

»soc3a.

Harga reclame: Kirim wang f '1.20 — terima per.aangeteekend 3
roepa boleh pilih: Gelang besar, tanggoeng, ketjil, model tatah atau

Deta-

. pan HW, diwaktoe belakangan ini,

papan sadja.

Ma

bahwa

| Melihat dari gerak gerik keactie

Oentoeng benar, anak jang malang
,

Commondant

A.

£

“Samboedjo "kontra njonja Buys'
rah Minangkabau pada tahoen ini Sonneville. Kesoedahannja pertanberhenti sebagai soratoe protest
akan mengadakan Jamboreenja di
dingan dimenangkan oleh jang per terhadap politik Darlan jang mengadakan pekerdjaan bersama-sakota Kajoe Tanam.
:
“tata
dengan stand 6—2,
6—68,

toe anak-angk bermain-main da"lam
halaman -roemahnja, jakni-di
an
“Sawangan, seorang diantara mereka telah terdjeroemoes didalam
bekas kakoes. Bekas kakoes ini ha

ngan.

tari2 kesenian,

tentoenja dengan maksoed soepaja
rakjatpoen. mengarahkan perhatiannja pada keseniannja sendiri.
Sekianlah chabar jang disampaikan pada kita (Mrd. Nast.)

. Jambore H.W. Moehammadijah.

Masoek dalam kakoes.

-nja ditoetoep dengan

re

Gen

“Disamping receptie
ini djoega
akan dipertoendjoekkan
bagi oe-

Pendapatan post.
Baroe pada achir ini kita menda

“lama

chement

toean

Kunstnijverheid

suoda—Samboedjo.
Jang menang
Samboedjo
dengan
stand
4—6,
6—4, 6—1.
5
Dames douwble-play antara njonja Soeharto/njonja Tan Kim Seh
kontra

LOENTOER

»

antara Mat.

di daerah Soddun

li ini akan mengadakan soeatoe

3

poela, bahwa kemadjoean

“ nja semakin tampak.

Sewaktoe diperiksa

Poedjian

diteroeskan

sarnja 650 serdadoe soedah disapos
bersih.

dan polikliniek. Ng
2. Njata

itoe loods.

oelar, toesoek konde atau

tandingan

nja de Bruyn Kops,
telah dimenangksn
oleh jang achir dengan
stand 6—0, 6—1.
'
Partij njonja dan tocan Barkey

pan tahoen.

itoe

balai

Namanja

TIDAK

Hari
Senen
sore
Hoerip kakak dan adik — Sonneville/Katili. Sampai pada stand
44, pertandingan terpaksa diber
hent'kan karena hoedjan.
Setelah hoedjan berhenti per-

Tan Kim Seh — njonja Adam'njo-

“hendak dipakai oentoek sekolahan

bahwa

Soekadana,

6—.
Double-play antara Hoerip kakak dan
adik kontra
Mizoguchi/
Ishida
dapat dimenangkan oleh
yua pertama dengan stand 6—2,

hoen masing2 sekolah mengadakan

. Begitoelah, maka- Taman Siswa
Fort de Kock poen pada boelan Ju

an keterangan,

passar

mengalahkan
stand 6—1,

Fort de Kock, kalau tiap2 achir ta.

soecatoe receptie oentoek penoetoe

landjoet kita mendapat-

: . Pada malam Saptoe jl., diwak-

Receptie

Soedah

Poerwokerto

. telah membajar

Beara

|
(3

Balai Moehammadijah.
Beberapa

5

Et

T

isi,

pemberantasan

Normaalschbol poetera P. Pan-

| hati segenap penonton dalam mengeloearkan

Ma

boeta hoeroef jang soedah orang
djalankan di Djawa Timoer.
Maksoednja, jalah oentoek mengambil over tjara2 itoe, dan didia
lankan kelak di Minangkabau.
(Mrd. Nast.)

maksoednja.

akan

5 “ mengerti

s

lang, ada djoega dipasrahi oentoek

begitoe

apa kita tidak

,
Ta

menjelidiki tjara2

dari besi, entah

perkakas

bocah

i

lisatie jang dilangsoengkan di

Lebih djaoeh dapat kita kabarkan
“bahwa orang tahadi membawa se-

'oentoek

:

Sekarang Minangkabauraad telah
menaroeh perhatiannja poela
pada pekerdjaan
pemberantasan
boeta hoeroef.
' Begitoelah,
maka
. sementara
orang jang diwakilkannja oentoek
mengoendjoengi Kongres Decentra

2

jang

6

Pemberantasan boeta hoeroef.

Adakah telah semoestinja djika
“soldaat itoe boleh mendjalankan
$
““Sekehendaknja ???”

Incident

loods

single-play

Palembang

berapa tahoen hoe-

- PADANG.

lai, Sebab itoe kita mendjadi heran
'dan timboel pertanjaan dalan hati

“

didalam siring.

dan tempat tinggalnja beloem di-ketahoei lantaran tidak ada saudaranja
dan teman-temannja di

landraad.

Tanah “Seberang.

— “njata infanterie (jang mabok) tadi

demikian:

dimoeka

Ikoeman' jang didjatoehkan.

tadi hingga mendidih, ter-

'“moeloet

desa

“tidak terang

pertengkaran

dalam

“kan bahwa

Mati

Pemb. menoelis:
5
Pada hari Kemis tgl, 29-41 kira
kira djam 6 sore seorang perempoean berasal dari Kolonisatie telah
meninggal
doenia dipinggir

pertama telah dapat
jang
achir dengan

TEA

pada jang poenja. Poetoesan telah
-didjatoehkan hari Selasa jl. tetapi

(ja-

tahadi

seorang penonton

| dap

andjoeran

tidak minta idin terlebih dahoeloe

terha-

SOLDAAT",

BEN

IK

ian

te

sa Soembermandjing-Koelon
district Pagak Malang-telah dihadapkan dimoeka landraad.
Kesalahannja
ia
Menggelapkan oeang belasting.
:
Sebeloemnja itoe ja pernah poela
masoek: pendjara “1 tahoen ber:
hoeboeng dengan mendjoeal tanah
kepoenjaan
orang
lain - dengan

itoe, entah apa jang mendjadikan

““soldadoe)

(Ba-

SOEKADANA.

Reksodikromo, bekas kepala de-

waktoe

kiranja. Dalam

Moeham-

pertandingan

mah2 gedoeng.

minoem hingga. barjak

“maboklah

1941

Toebochan

Dalam

antara Samboedjo dan Piet Sie, jg.

tan loeka-loeka teroes dibawa ke
dan sebagai gantinja didirikan roe' | Polikliniek oentoek diperiksa Dok-

“bawa kesoekaannja ialah bier.

Setelah

terima

militer di Malang sebelah, Oetara.
| Ioeasnja lajangan itoe ada 120.000
meter persegi.
Lapangan jang sekarang ada roe
mah sakitnja jaitoe antara Tjelaket
dan Klondjenlor akan dipasrahkan
pada gemeente
oentoek dirombak

''monton dengan tidak loepd mem-

1.

Malang

ge-

oentoek mendirikan- roemah sakit

:

waktoe

laloe,

toedjoe sekali terhadap

|. Pertandingan bola jang baroe
- aloe dilapangan Bandengan Tji“latjap, bahwa penonton diantara
“nja terdapat djoega Soldadoe bang
«sa Belanda.

Rebo jang

lefoon dari: Dept. van Oorlog di
Bandoeng bahwa dept. terseboet sc

&. Incident dalam pertandingan
5

,
h sakit baroe.

meentebestuur

BANG BEDJAT.

Juni

Djawa Timoer:
“ “Pada hari

“djat tjoema bisa mengerti, bahwa
“perkoempoelan itoe sekarang ber
"henti sementara memerangi minoe

8-10

Oentoek menggembirakan confe
rentie
itoe diadakan taptoe oleh
pandoe H.W.. (Es).

|

Be-

| Dari keterangan itoe bang

tg.

madijah Tjabang

toeradja)
akan
melangsoengkan
Conferentie Wilajah bertempat
di
doesoen Batanghari.

soal

bagaimana roepa doenia sesoedah

da

:

MALANG.”

. .moedianpoen penting. pekerdjaanhal memetjahkan

sa

Menoeroet keterangan,
lemboe
ini agak gila. Selandjoetnja politie
toeroet mendjaganja.

sa

IOGT.

maka

doeloe,

berperang

Wilajah Moehammadijah.
Kita mendapat chabar bahwa pa

Oentoeng benar, tamoe leear biasa
ini dapat ditjegah, sehingga hanja

YALAM ,Nw.d.D." dimoeat ka
Asian

Conferentie

seekor lemboe.

Djepang itoe menang dengan stand
6—3, 6—-3.

BA

muziek dan bedana serta dihadiri

malam Minggoe jang baini, antara djam 7.30 pe-

Bd Ng) 2

Lemboe ke hotel.

Pada
roe laloe

Perhiasan emas imitatie garantie 107, tidak loentoer.
Oekiran sangat baik dan mo
dern, harga mengimbangi za
man.
Tjahaja seperti emas
toelen. Tjobalah dagangkan!

$

Le
Sen
TAS
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berpenjakitan
dar
doktor diseloeroeh doenia. Seperti Dr. J
Rastelli, orang terpeladjar, jang term
koelilingan
.beloem
selang
lama
n:ene
kan:
-,,Saja dapat kenjatain jang selo
anggauta . mendjadi lemah djika paker
kelandjer2 - berkoerang.
Ingetan,
kemaoc
bakerdja dan kasoekaan
hidoep djadi b
koeyang dan kelambatan pakerdjaan perkal
badan
dapat terasa dengan
njata. B
orang? terpeladjar moetakat bahoea resiah
tenaga

ada

berg:

Hasilnja bisa terlihat
dalam 1 hari

di-

Vi-Tabs
-

jang

sebetoeinja

Oleh
karena
Vi-tabs
terbikin,
menoeroet
ilmoe pengetahoean jang membikin ia bisa
bakerdja langsoeng atas kelandjer? jang berarti memperkocat
badan, maka toean tida
perloe menoenggoe lama atas hasilnja. PemakaiZ ini obat jang terbanjak "menerangkan
kebaikan
jang
mengagoemkan'
didalam
24
djam dan bilang didalam Ii. minggoe ia merasa
lebih moeda 10 taoen. Ini hasil2 baik, berkali-

kali
hal,

telah

terboekti

walaupoen

orang.

didalam

jang

rasa tida bisa poela Kombali
sehat

Ditanggoeng.

beriboe-riboe

soedah.

berpoetoes

tnoeda, koeat

dan

hasil

mendapat
bai

Kemoestadjaban Vi-tabs oentoek membikin
moeda kombali orang2 Ielaki jang soedah toea
sebeloem moestinja, ada begitoe besar hingga,,
ini obat sekarang terdjoeal dengan memakai
garantie jang ini Obat djangan -dibajar:djika
tida
memoeaskan - didalam “ segala-galanja.
Toean djangan-koeatir, boleh beli ini Dea
an
memakai garantie. 'Ini obat moesti mernbikin
toean lebih moeda, lebih kocat dan bertambair
kasoekaan hidoep dari mengasiti kasempatan
kepada toean dapat rmerasakan poela kasenan:
gan hidoep seperti tempe,tocan masih moeda.
Djika tida begito& kirim sadja kombali doos
jang soedah Kosong dan dengan gampang toecan

dapat
obat.

Vi-tabs Oa
poedjian
dari .bermillicen-millioen

moeda

tdeng atas pakerdjain
keladjer?.
Berda
atas penjelidikan lama, prakttik dan pengalaman, saja berpendapatan jang obat doktor
bernama Vi-tabs adalah obat jang paling baroe
dam terbikin menoeroet iimoe pengetahocan
kan
dan memb
oeritoek- memperkoeat
bali
d
kelandjer2 jang mendjadik
poela tenaga moeda dan kasoeka
-

komibali

Djangan

lekas toea

oearg

harga

pembelian

menanggoeng

sakit

lebiti lama poela. Makan

djoega Vi-tabs.

Garantienja

itoe.

lemah

dan,

sekarang

mendjaga

toean,,

Terdapat di Roemah-roemah Obat dan Toko2 besar. Djika tida
bisa dapat, toelis soerat kepada THE KNOX COMP. Batavia.
na

@

@

Tiap-tiap

Patjar»

hari

F1.

aa

aa

ddvertentie

@

sekali

@

-acat

3

PEMANDANGAN
. PENJIABAN
PP. P. R. K.
Soematera Oetara (Medan)

Zender “DX 41.55 M.

Konsert Batak — 19.30 Berita Pers

20.00 Taptoe —

ngan Oemoem

VX. OR

1

O.-

Zender Y.D.G. 8, Gelombang 80.82
meter.
Pe

at

5 JUNI.

KEMIS,

“17.00 Lagoe Soenda — 18.00 La| goe Melajoe Seberang — 18.30 La| goe Minangkabau — 19.00 Penga-

|.

19.20

Agama

toep.

22.00 Berhenti.
DJOEM'AT,

12.00 Tanda waktoe— 12.03 Sem
bahjang Dijoem'at — 13.00 Lagoe

6 JUNI.

—

12.00 Berhenti.

17.00 Lagoe Gambang Kromong

— 17,30 Lagoe Tionghoa Kongfoe
— 18.00 Lagoe Soenda — 19.00 Ta
anak2 — 19.20 Pembatjaan
man
Kitab Indjil — 20.00 Lagoe Selingan

Konsert

20.10

—

Krontjong

berzandji —

PENJIARAN

17.00 Tanda waktoe —-17.01 Isi
programma — 17.04 Radio Wasita

—

18.30

ta Pers —

6 JUNI.

6.00 Tanda waktoe — 6.02 Pengadjian al @oer'an — 6.30 Berita
Pers — 6.45 Lagoe kasidah — 7.00.
Lagoe Mesir — 7.15 Berita Pers —
7.30 Toetoep.
12.00
Tanda
waktoe — 12031
Langgam Krontjong — 13.15 Beri-

ta Pers —

13.30

Langgam

kron-

tjong — 14.15 Berita Pers — 14. 30
Toetoep.
“17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
' programma —— 17.04
Tjelempoengan
Soenda — 18.14 Adzan —
18.18
Tjlempoengan
Soenda —

19.30 Berita Pers — 20.00 Taptoe

— 20.05 Penerangan Oemoem —
20.20 Lagoe extra — 20.23 Pemandangan locar Negeri — 20.40 Oejon2 Mataram — 24.00 Toetoep.
:
MARAN V,O.R.L.
Zender Y.D.M. 1 Gelombang

85.98

KEMIS, 5 JUNI.
17.00
Soenda
— 17.30 La
goe krdntjong — 18.00 Lagoe Dja
wa — 18.30 Berhenti,

19.00 Lagoe Gambang Kromong

11.00 Lagoe Arab — 11.30 Sem
bahjang dari
Kagoengan Dalem
Mesdjid Besar — 13.00 Toetoep.
Mavro L. 17.00 Tanda waktoe — 17.02 Isi
programma — 17.05 Radio Wasita
I & II — 18.30 Pidato hal Djoged
— 19.00 Lagoe roepa2 — 19.30 Be
rita Pers — 20.00 Oejon2 — 20.40
Direlay PPRK — 24.00 Toetoep.

SIARAN S.R. V.
Zender: YDL 2. Gelombang 60.85
— dan YDG 4. 151,32 m.
KEMIS, 5 JUNI.
17.00 Peladjaran tembang dll. —
18.00 Adzan dan mengadji @oer'an
— 18.30 Lagoe roepa2 — 18.45 Pi
dato Hal ,,Agama Islam” — 19.15
Lagoe roepa2 — 19.30 Berita Pers
— 19.45 Klenengan sederhana di-—
seling loetjon — 24.00 Toetoep.

DJOEM'AT, 6 JUNI.
12.00 Sembahjang di Masdjid Be
ngan —

Oekara

20.30 Krontjong

—

PENJIARAN
P. P. RK.
Noesantara.
.
Zender P. L. J. 20.5 M.
.

KEMIS, 5 JUNI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Lagoe Atjeh
— 17.30 Lagoe Tapanoeli — 18.00
Konsert Yang K'im — 19.30 Berita
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 Pene
rangan Oemoem — 20.20 Lagoe Me
sir — 20.23 Agama Islam — 20.50
Gamboes — 22.30 Konsert Harmoniim — 24.00 Toetoep.

13.00 Ber-

waiian — 18.30 Berhenti.

19.00 Lagoe Soenda — 19.30 Berita Pers — 20.00 Gamboes Orkest

Solo I' 120.

KEMIS, 5 JUNI.
“517.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
“—-programma — 17.04 Lagoe Sjang

kata

kolohel

11.01

14.20
toep.

Net
»Toean

tentoe

at
hendak .memper-

kenalkan hati seorang Roes kepada
saja kelak di St. Petersburg,” boe-

| “kan? Nah toean, disana akan djadi
| giliran kami
oentoek mendjamoe
tocan.”

Bagi

:

saja adalah soeatoe

ke-

" hormatan mengoetjapkan selamai
bahagia kenada njonja kelak di St.

:

Pilot

Berita

jang

model

dan

zender

61,66 m.

KEMIS, 5 JUNI.
— 13.20 Berita Pers — 13.30 Lan
“djoetnja lagoe makan — 14.20 Be
.
.rita Pers — 14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb. —
17.04 Thee programma — 18.00 La
goe Belanda — 18.30 Cinema orgelsoli — 18.50 Lucienne Boyer —
19.00 (Ar.) Berita Pers — 19.00
(St.) Lagoe Roepa2 — 19.30 Aida
— 2200 Berita Pers — 22.05 Anton and the Paramount Theatre
Orchestra — 22.30 Lagoe dansa —23.00 Toetoep.
6 JUNI.

ngan

pantas

perti

jang

toelis

ky,

Engelse
»Kau

saja loepakan”.
' Senang benar saja, sebab kolonel
sbajang2” Helene itoe tidak ada Ia
gi mengoesik. Sambil tertawa saja
pegang lengan Helene, kata saja:

—

Kade
masih

no.

5, hai

peni-

keloeargamoekah

Weletsky itoe?” tanja teman saja
itoe termenoeng. Tangannja dibi
arkannja sadja saja pegangi,: seo
lah2 tidak diketahoeinja hal itoe.
»Benar — karena
pernikahan
anak perempocankoe.”

ini.

Kalau

Njonja

dan

belih

Pi-

No,
Prijs.
Pula
Ra
MEA
MRI
na Ten
PAN
Rn
Le
POEI
Ne Ry An an Hu
ONNn
3.00
0248
AS We abg
PADA
Kla
On
hn
Ken

lot vulpenhouder,
kita - kasih
dengan gratis inkt
1

fles,

dan

gra-

veer

nama.

Pese-

nan
Kota

dari
kita

loear
“ bisa

kirim

dengan

rembours.

BESAR

Kramat

DI

orang

Roes

toea

itoe

sos

14,

Bat..C.

3 (OBAT BIKIN ITAM RAMBOET)
Dengan
keloearnja
ini
obat
. pendapatan barog soenggoeh ada
satoe peroebahan besar.

Karena :
3 Obatnja

hanja sematjam poeder,
memakainja
tjoema
di
tjampoer dengan air.
Memakainja
gampang,
ramboetnja bisa djadi hitam seperti warna aseli.
:
Tidak

meroesakkan

ramboet,

bisa tahan lama.
:
Bersahadja
sekali, sebab
ti:
dak oesah ditjampoer denyan .
lain obat dan tidak pakai air
panas.
Boeat

membikin

hitam

ram-

boet sangat mengoentoengkan,
sebab
memakainja
bisa menoeroet
keperloean,
banjak
atau

sedikit,

dan

meski

dita-

roeh lama tidak hilang kekoea-

Eenige

Iimporteur

K. ITO

& Co.

tannja.

Batavia

Harga

TRIGS
(OBAT PENJAKIT KENTJING)
TRIOS goenanja oentoek menjemboehken
segala penjakit kentjing pada orang lelaki
dan. prampoean,
jaitoe: Penjakit kentjing
jang baroe atau jang soedah bertahoen-tahoen, kentjing nanah jang berwarna poetih.
kentjing nanah jang berwarna koening toea,
penjakit dialat kentjing, jang teristimewa oentoek penjakit digelemboengan kentjing "jang
dari penjakit prampoean (Gonnorhoe), didjalanan kentjing panas seperti berapi, sakit pa
da bidji kemaloean, dibagian bocah pinggang
(gegindjel) seperti berakar.
HARGANJA :
Per flesch isi 200pil...... f 5,56
”

”

”

NN

Ma

Pn

100

1y.

0...

”

3,

Bisa

3

—

dapat

beli

dimanasmana

tempat.

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan

K.

IMPORTEURS:
sebaliknja,
njap belaka.

sesal

Sajapoen berbisik:
Alangkah senangnja

saja

djoega,

le-

se

bab
'Dick Gaines telah terdahoeloe dari pada njonja serta meninggalkan
njonja dengan tidak berpas.
&
Lo
Stt..
diam!”
bisiknja,”
“ada
orang membawa lampoe kemari”.
Peringatan itoe “disertai dengan
seboeah

djarinja

jang

kami

melaloei

desa2,

La POS

1 botol...

EN Lan usas ata

ditempelkan

pada bibir saja. Waktoe pembawa
»Kalat demikian lebih baik", ka : lampoe itoe masoek kedalam koepe,
kami poera2 melihat: Pena
tanja dengan so€ka tjita jang ledjendela.
kas2 ditahannja, na katanja poe
Dalam pada itoe kereta api berla:
djalan dengan ketjangnja. Apabila
»Alangkah senangnja sekarang,
karena

akan

se-

,Hotel de PEurope? — tetapi sa | bahkan

poe ketjil.”

za Helene itoe berteriak:
»Hotel de. PBlirope, tidak

de-

ria — 22.45 Boeat orang pelajaran
— 23.00 Toetoep.

dangnja pada gespernja.

"

baroe

harga

22.00 Tanda waktoe. Berita Pers —
22.05 Omroep Orkest — 22.30 Va

SIARAN B. B. V.
Stadszender 157,89 dan Arckipel-

Directie.

trima

Toe-

14.30

—

Pers

.

vulpen

17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.01 Isi programma — 17.03 Boe
ngan rampai — 18.00 For the For
ces — 18.15 Peladjaran bernjanji
— 18.45 Radio Oranje — 19.00 Be
rita Pers — 19.20 Sguire's Celesta
Kristen —
Octet — 19.40 Agama
Mer20.30
—
20.00 Kamermuziek
Voor21.00
—
concert
kelbach
dracht — 21.30 Omroep Orkest —

“Pej

Dengan mengoetjap sampai ber
Meta
lagi, kami menerseskan perPai
Dalam pada itoe orang
oes j
soedah tergila gila kepa

de

Ta

ja hendak menoempang. diroemah
keloearga saja, Constantine Welets

| reta api...

Be

11.40

—

concert

Serieus

trof sambil menggantoengkan over
jasnja jang mahal harganja itoe pa
da lengannja serta mengaitkan pe
Sesoedah itoe dengan lakoe jang
manis ditjioemnja poenggoeng taISTERI Kamena HOEKOEM
ngan njonja Gaines.
3
. YEGERI.
Genta tanda kereta api hendak
. berangkat diboenjikan orang.
Ma
Oleh Richard Tua Savage.
2
njonja Divk jang tjantik itoe !a
BAGIAN PERTAMA.
Pernikahan Deh.
Tee Ska ce saja ganding sedang Petrof
| mengantarkan kami sampai ke ke
.
TAN ane
au

|

man Isteri — 12.00 Njanji — 12.30
Berita
rampai — 13.20
Boenga
Pers — 13.30 Matinee Ensemble —'

6.00 Tanda waktoe.
Pemb. —
6.04 Concert pagi — 6.30
Berita
programma — 17.04 Lagoe Djawa
Pers — 6.40 Lagoe gembira — 7.30
— 17.30 Konsert Melajoe — 19.39
Berita Pers — 7.40 Orkestmuziek
Berita
Pers — 20.00 Taptoe —— 9.00 Viool soli — 9.20 Lagoe Pe
20.05 Penerangan Oemoem — 20.20
rantjis — 9.45 Bing Crosby njanji
Lagoe
extra — 20.23 Pemanda— 10.00 Victor
Silvester Orkest
ngan loear negeri — 20.40 Kron- ”— 1030 The Mills Brothers
-tjong — 22.40 Lagoe Minangkabau
10.45 Opera varia — 11.15 Het Bos
— 23.00 Lagoe Tapanoeli — 23.39 | ton Promenade Orkest — 12.00 Pe
Lagoe Bali — 24.00 Toetoep.
.njiaran IKROS — 12.30 Symphoitoe,”

,,SOERABAJA"

Telef. WI. 2105.
Batavia-0.
Senen 44
Inilah Hotel Indonesia jang terbesar dan teratoer rapi serta
termasjhoer dikota Betawi. Letaknja dicentrum
(ditengah2),
kantoor
Handels,
dekat dari segala kantoor Gouvernement,
station, pasar dan lain2.
Menerima tetamoe segala bangsa dan boelanan, pembajaran
ditanggoeng menjenangkan.
Tempat bersih rawatan memoeaskan. Sediakan djoega telefogn boeat keperloean tetamoe.
Menoenggoe dengan hormat

DJOEM'AT, 6 JUNI.
-6.00 Tanda waktoe — 6.01 Dari
gramofoon — 6.30 Berita
piring
Pers — 6.45 Dari piring gramofoon
—- 47.00 Tanda waktoe — 7.01 Serieus concert — 7.30 Berita Pers —7.40 Konsert pagi — 8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe. Pemb.
11.01 Genremuziek — 11.25 Orkest

DJOEM'AT, 6 JUNI:
17.00 Tanda waktoe — 17:01 Isi

Petersburg

soeda

lagi

AGENT

toep.

DJOEM'AT,

ja Il 61 dan IV 129,

Saja

—- Toean-toean

KEMIS, 5 JUNI.
17.00 Tanda waktoe Pemb.
17.01 Isi programma — 17.03 Boe
nga rampai — 18.00 Lagoe Negro
— 18:15 Swingmusic — 18.45 Radio Orkest — 19.00 Berita Pers —19.20 Dari
doenia film — 19.45
Causerie — 20.00 Njanji — 20.15
Pemandangan
oemoem — 20.30
Omroep
Orkest — 21.30 Dari piring hitam — 22.00 Tanda waktoe.
Berita Pers — 22.10 Moesik dansz
— 22.45 Aneka warna — 23.00 Toe

TA

Toetoep.

diatas

PROGRAMMA NIROM
Penjiaran Barat

22.00 Toetoep.

JENJIARAN
P. P. BR. K.
Djawa Tengah dan Timoer.
Djokja II 128, Semarang II 189, Semarang ARCH. 67, Soeraba-

Toe-

Orkest — 24.00 Toetoep.

henti.
|.
YT.00 Lagoe krontjong — 17.39
Lagoc Djawa — 18.00 Lagoe Ha-

Ka

19.45

20.00 Pidato hal

Djawi

20.00

17.00 Tanda waktoe. Pemb.
—
17.04 Bij de Thee — 18.00 Kamer
muziek — 18.40 Vocale klanken —
19.00 (Ar.)
Berita Pers — 19.00
(St.) Lagoe roepa2 — 19.30 Orkest Militair — 20.15 The Ink Spoi
20.35 Van
trekken en duwen —
21.00 Concert oleh BRV Omroepensemble — 22.00 Berita Pers —
22.10 Amerikaansche Jazz vocalisten — 22.30 Lagoe dansa — 23.00

tjlempoe-

19.30 Berita Pers —

Lagoe roepa2 —

6 JUNI.

Besar —

8

DJOEM'AT, 6 JUNI.

sar — 13.00 Toetoep.
17.00
Genderan dan

—

|

20.05

Mavro I.
18.00 Kepandoean oleh BPKM —19.30 Berita Pers — 20.00 Penjiaran Islam dari Kagoengan Dalem
— 21.00
Tembang
matjapat —
24.00 Toetoep.

12.00 Choetbah dan Sembahjang
dari Mesdjid

20.00 Taptoe —

KEMIS, 5 JUNI.

— 19.30 Berita Pers — 20.00 Me
ngadji @oer'an — 20.30 Lagoe gam
hoes — 21.00
Lagoe Toerky —
21.30 Lagoe Soenda — 22.00 Berhenti.
DJOEM'AT,

—

19.30 Beri

SIARAN ML.A,Y,R.O.
YDL 5 81,98 dan YDL
. 92 meter.

:

DJOEM'AT,

hal Djoged

Islam

DJOEM'AT, 6 JUNI.
7.00 Tanda waktoe — 7.02 Lagoe
Melajoe — 7.30 Lagoe Cinema Tionghoa — 8.00 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe — 17.02 La
goe Krontjong — 17.30 Minangkabau — 1812
Bang (Adzan) —18.15 Lagoe Mesir — 19.30 Kese
hatan — 20.00 Toetoep.

Penerangan Oemoem — 20.20 La
goe extra — 20.23 Pemandangan
loear Negeri — 20.40 Oejon2 —
24.00 Toetoep.

Djawa Barat.
BandoengYI 192,
- Batavia DI 197,Priok NI 41.5.
KEMIS, 5 JUNI.
17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi
programma — 17.04 Tjerjtera wajang orang — 18.00 Lagoe krontjong — 18.10 Tjlempoengan Soen
da — 18.14 Adzan — 18.18 Tjelemf
Soenda — 19.30 Berita
poengan
Pers — 20.00 Taptoe —-20.05 Pe
nerangan Oemoem — 20.20 Lagoe
Islam —
Mesir — 20.23 Agama
Gamboes — 22.30 Konsert
20.50
Harmonium — 24.00 Toetoep.

Pidato

19.00 Lagoe Melajoe —

Tender:

P. P. RE.

13.15 Berita Pers —

13.30 Lagoe krontjong — 14.15 Be
rita Pers — 14.30 Toetoep.

—— 23.00 Berhenti.

2

-—

Arab — 7.00 Lagoe Mesir — 7.15
Berita Pers — 7.30 Toetoep.

Al Goer'an

Ba

23.00, Motjopat

kasidah — 18.12 Bang (Ad—-:18.15 Lagoe Melajoe —

Soenda — 9.00 Lagoe Hawaiian —
Harmonica dan Jang
9.30 Lagoe
'Khim — 10.00 Lagoe: Krontjong
dan Stamboel — 10.30 Lagoe Mela“joe Seberang — 11.00 Pembatjaan

—

KEMIS, 5 JUNI.
7.00 Tanda waktoe -— 7.02 Lagoe Soenda — 7.30 Krontjong dan
Stamboel — 8.00 Toetoep.
17.00 Tanda
waktoe — 17.02
Langendrijan — 1740 Lagoe Arah

sir — 20.23 Agama Islam — 20.50
Lagoe
Gemboes — 22.50 Lagoe
Hindoestan —
24.00 Toetoep.

HOTEL

toep.

Me-

dan
zan)

8.00 Lagoe Djawa — 8.30 Lagoe

2.

20.20 Lagoe

DJOEM'AT, 6 JUNI.
6.00 Tanda waktoe — 6.02 Pem
batjaan al @oer'an — 6.30 Lagoe

| djian Al @oer'an — 20.00 Lagoe
Arab — 20.30 Konsert Yang Khiem
—

—

20.05 Penera-

CA

—

Aa

nie — 13.00 Lagoe makan — 13.20
Berita Pers — 13.30 Lagoe makan
— 14.20 Berita Pers — 14.30-Toe-

a

tampaklah

lampoenja berkelap kelip, seolah2
dah pergi
dari kita — kau dan
menari.
akoe."
Beberapa djam lagi akan sampai
Kata2 “toe
dioetjapkan dengan
lah
kami
di Wilna, tempat Dick
tjara jang amat manisnja, sehing
ga saja tidak soeka lagi mengoe 1 Gaines menoenggoe kedatangan is
pertemoean kami itoe, terinja. Maka saja pandanglah tetoeki saat

PERTJOEMAH.

ITO& Co.
man

saja seperdjalanan

Molenvliet

itoe. Kare

na sinar lampoe jang soeram, ma
ka bertambah tjantiklah ia. Hampir2 timboel rasa ketjewa dalam
hati
saja, mengapa D'ck Gaines

tiada
dja,

tinggal di st. Petersburg
perloenja

saja
molek

Dari

djangan

berpisahan

selekas

dengan

saitoe

sitjantik

itoe.

kereta

terdengar

No.

203 - 204

Telf. 293 Bt.

mengeloeh,
,,tetepi
terakan
doslos hal

baiklah tjeriihwal
toean,

nanti sesoedah 'toe datang gilirankoe. Waktoe masih banjak, ajoh!" “4
Kata-kata

jang kemosedian sekali “

itoe
dioetjapkan
dengan sedikit
bersoengoet, selakoe kanak-kanak
jang dipermandja.
“Tidak kocasa
saja

lainnja

West

BATAVIA

bertanggoeh

lagi.

Saja

tjeri-

teriterakan riwajat saja sedjak 20

Soeara rama.2. Penoempang2
sa Roes bersoeka raja. Saja

bang
diam

tahoen j.I”saja meninggalkan Dick

tiada

Helenelah

jang

dengan" tjakapnja.
temankoc jang baik

pergi
amat

boedi!

moelai
He,

berkata2.

Semendjak
akoe “berdjoempa dengan toean, hatikoepsen
tertarik

Gaines

saja

sampai

pada

ketika

saja

ke Mesir.
Seolah-olah
ia
gemar mendengar hal-ihwal
dan

keloearga

saja

.

itoe,

kepada toean. Tjeriterakanlah kepadakoe hal-hal diri dan keloear-

ga toean. Kelak akan koetjeriterakan djoega kepada D'ck. Tentoelah

(Akan

disamboeng),

ia soeka tjita poela',
»Ah," sahoet saja, sriwajat njonja lebih menarik”,
»Boleh djadi,'
katanja dengan

Can

f

KEDOBA PAG. IV

SA: sak

hai dan Peiping — 17.30 Bantjak
'Dojok — 18.05
Adzan — 18.08

LEMBARAN

