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GELAGAT BAIK?
EGALA

pertoekaran fiki-

“ran pasal

Londen,

| Hadjat? Italia minta dikaboelkan.
Bazel,

| ,Sjarat2

20 Juni

(Reuter)

perdamaian

soerat

—

jang ter-

kabar

Bordeaux,

19 Juni: Pemerintahan

daripada
poela,

itoe Gayda

bahwa

ada

ke-

moengkinannja, bahwa Amerika
akan mendjadi kawan Inggeris.

, ialah Jean Prou-

Detachement2.

-

“Ingin lepas dari tindisan

Akoe telah
perseteroean
Oetoesan goena
moesoeh. Akoe

Italia.

minta kepada pehak moesoeh
“Djiboeti, 20 Juni (Reuini. Kemarin Pemerintah telah
ter) — Dinjatakan, bahwa dimenerima sjarat-sjarat perda- | dalam semoea provinsi Ethiopia
mengambil kepoetoesan jang 'kmoelai djangkit pemberontakan

dengan hati berani dari seseorang lasikar, se-

rangan2 dari Royal

kita, dan nama dia itoe- bt

dang sebagai 'alamat akan datangnja kemenangan.
! pertahanan itoe tidak koeasa Iagi menahan dorongan

aa
p

13 Juni sesoenggoehnja PAN

pemberhen-

Air Force

abaj nanang.

Il 1 Mei teler 1917 — Uietanja Siapa nasi

80.000 orang, meskipoen tiga tahoen telah ber- 5
i-rr
. Tetapi pada awal peperangan sekarang ini
g dosa
5 500 000 nan Dalam boelan Mei tahoeni !

Amerika. Kekoerangan alat sendjata kita aentah lebih
' rantjis 'haroes berdjoeang iiltawan lm

jang

na pembelaan
diri itoe sangat
perloe, tetapi sekadar memberi
perintah kepada tentaranja, soe

paja djangan . menjerang lebih

dahoeloe.

Beberapa pasoekan-

ditarik beberapa

.ter dari perbatasan,

kilome-

soepaja ne

rangan,

kan besar, menjebabkan bahwa

dan

bangsa

sempatan oentoek

Ethiopia jakin akan

ke

tinggian kekoeasaan dan kekoe

atan Inggeris.
dengan

mewarta-

-kan dari Cairo, bahwa beriboeriboe orang Ethiopia, jang se-

soedah Ethiopia dirampas oleh
Italia menjingkir ke Soedan, ki
ni dibentoek mendjadi legioen.
dengan

bersembojan:

,,Goena

melepaskan negeri kita dari tin
disan Italia”.
i

Cairo, 20

Kepergian

Juni (Reuter) —

ambassadeur Italia,

bangsa Italia jang di Mesir

se

koenjoeng2 dioendoerkan.

Kabarnja
Mazzolini beloem
| menerima titah jang tentoe2 da

ri Rome oentoek meninggalkan
Mesir.

sebeloem

Parlement

Pemerintah

mendapat

ke-

menetapkan

pedoman jang sangat perloe ba
gi kepentingan negeri”.

beri-

Mazzolini, dan lain2 orang dari

kali lebih Nan

Nantua.

lia, jang menjebabkan keroesa-

Ada apa poela?.
tahoen 1918 ada poela dipehak kita 58 divisi Hatis

kearah

geri itoe djangan dengan sendi
rinja terdjeroemoes dalam pepe

ta ini ,maka Reuter
menjeboetkan

Bourges menoedjoe

kepada"semoea pangkalan2 Ita-

Bersamboengan
loe melandjoetkan pettitonga dengan

dari.

Mont-Lucon, Vichy dan Lyon dan

batas

“kpemberontakan.

| Diterangkan' poela, bahwa se-

Baen

keselatan dari Nantes dan kearah
“barat

“Londen, 20 Juni (Reuter)
— Dari Berlin dikabarkan, bah

!

penjelidik dari

pehak moesoeh bergerak madjoe

Femina boeat OeroeMussolini pertjaja kepada Hitler
sadja.

Mesir beloem ikoet.

Cairo, 20 Juni (Reuter, ter

Pertaroengan Tunis — Lybia.
Bordeaux, 20 Juni (Reu-

ter) — Menoeroet kawat Havas
dari Algiers, pasoekan2 Perantjis di Afrika Oetara pada tang

gal 18 Juni bergeseran dengan
moesoeh, ja'ni
dengan bagian
bagian tentara moesoeh di daerah2 Nalut, sebelah selatan Djebel Neffussa jang letaknja diper
batasan antara Tunis dengan
Lybia.

Sedjak ke-ikoetan Italia

da-

lam peperangan ,tentara angka
tan oedara Perantjis di Afrika
bekerdja sangat giat, dan membikin penerbangan penjelidikan
sampai djaoeh kedalam daerah
| moesoeh.

. Diantara serangan2 bom, jg.
| dilakoekan sebagai penjerangan

boeat membalas

atas serangan

lambat) — Perdana Menteri, A-

moesoeh di Tunis dan Bizerte,

li Maher

maka tentara oedara itoe berhasil mengadakan
doea
sera-

| bahwa

Pasja

bentoek

menerangkan,

Pemerintahan Mesir de-

masjarakat

serta

perpoetaran roda mesin pemerin
tahan negeri
selaras
dengan
panggilan
.waktoe.
Beberapa
hal

apa-apa jang ditentoekan dalam

“berseroe

ber

Tidak ada peroebahan
Bordeaux,
20 Juni (Reuter). -— Ma'loemat.-malam me'njatakan: sehari-harian ini: pada
oemoemnja
tidak ada sesoeatoe
peroebahan atas peri-keadaan.

| Perdjandjian Versailles”.
Selain

kota Bordeaux tadi malam

noeh dengan orang2 perlarian.

daripada

bahwa

dan

sekarang ini

| haroeslah lebih 'adil-

keterangan,

sabda Wali Negeri itoe boekan

bagai kota-terboeka, ta? oeroeng

(ketjoeali

soedah, dinjatakan se-

oelang-oelang diserang dengan
bom.
Kota itoe sebetoelnja pe-

HERO

sampaikan

berarti
seakan-akan
pihak
jang berwadjib ,,tinggal bermenoeng” dan tidak bekerdja keras menoedjoe perbaikan tjorak

Toulon)

Ia berkata poela, bahwa per-

efoesan 1 oentoek mengadakan com-

djoega.

20 Juni (Reuter)

lebih dari 2000 orang

nale d'Italia”.
damaian-baharoe

diserang

— Meskipoen semoea kota2 di
'Perantjis jang
berpendoedoek

“penting ialah akan meroepakan
pengaboelan hadjat2 Italia kepa
da tanah2 djadjahan”, kata Gay.
da didalam

terboeka

dimadjoekannja,

nja ialah:

diantara

:

liter,

segala

sesoeatoe

berlakoe ' dengan.
streng, keras.

Soenggoehpoen
katanja —

Indonesia,

sehingga

nan

tinja didapati
benih-tjoekoep
boeat dihari-kemoedian.
Poen
pintoe militer (soenggoehpoen
beloem diadakan
militie: oentoek. pihak. Indonesia)
praktis
soedah terboeka selebar-lebarnja
bagi golongan Indonesia.
Didi
kan. boeat opsir opsir misalnja
.akan diadakan disini.
2.. Onderwis.
Walaupoen

djoemlah

sekolah

sekolah .soekar akan ditambah
(karena kesoelitan keoeangan)
tetapi
pada waktoe ini orang
hiboek memikirkan oentoek me
njesoeaikan onderwijs disini pada keadaan sekarang. Dengan
sendirinja — katanja — onderwjijs disini itoe akan lebih mendekati kepada tjita tjita dan keinginan golongan Indonesia.
3. Ekonomi dan kemakmoeran.
Departement Eiconomische Za
ken soedah dan masih bekerdja
keras menoedjoe perekonomian
dan kemakmoeran
jang sebaik
moengkin . oentoek
Indonesia.
Ini PErhAN ketjerdikan dan ke-

demikian

—

berarti,

bahwa

ke-

merdekaan pers soedah dimoesnahkan. . Salah seboeah tindakan

.oentoek

mendjaga
ngan

memelihara

adanja

baik

antara

dan

.perhoeboepers

didirikannja

teits-Dienst

ladjar

dan

atoeran. demikian i-

toe boekan

merintah

1. Indonesianeering.
Lebih giat. daripada doeloedoeloenja pihak dalam
sedang
merantjang dan boeat sebagian
soedah : didjalankannja daftar
oesaha menoedjoe penempatan
tenaga tenaga Indonesia dalam
badan badan pemerentah, baik
civiel maoepoen militer.
Officier van Gezondheid jang perta
ma soedah diangkat — katanja
— jaitoe t. dr. Darman Satiawan Notohatmodjo. Boeat bebe
rapa departement sedang diranI-tjang plan-soepaja-disitoe lekas
lekas ditempatkan kaoem terpe

haroes

tjepat

dan

pe

Publici-

dibawah pimpinan

t.dr,Idenburg, directeur
departement onderwijs dan eere
dienst. . Berkah adanja instituut
itoe, oedara disekitar pers dan
pemerintah makin lama makin
baik.
Sekian

oeraian

singkat

jang

akan

disoesoel

kebenarannja

de

boleh diartikan, bahwa Wali Ne
geri. menoetoep
mata, koeping

apalagi hati terhadap keboetoe
han Indonesia dan pendoedoek
nja.. Djoega Wali Negeri terikat oleh atoeran dan instructie.
Didalam
lingkoengan atoeran
dan instructie tadi Wali Negeri
(begitoelah bisikan jang disampaikan
kepada kita) bekerdja
keras menoedjoe perobahan jg.
berisi perbaikan disemoea lapa
ngan masjarakat

dan pemerinta

han negeri, selaras dengan keadaan sekarang ini.
Achir kata!
Kita

poedjikan,

wakil wakil

moga

moga

kita di Pedjambon

akan mengarti akan adanja gclagat baik itoe dan

siap-siap Yaptoek
ngan pidato”
boeng dengan

soedah

ber-

moentjoel

de-

pidato
rentjana

(berhoebegroo-

ting 1941), jang selaras dengan
panggilan waktoe.
Rakjat
menvenggoe soeara
mereka!
M.T.

"Rahasia di Spanjol
Madrid, .20 Juni. (Reuter). — Telah didapatkan djoega
bom2 diantara sendjata2 dan alat2 jang bisa meletoes jg. didapat
kan oleh polisi Spanjol ketika mengadakan penggerebekan pada
. socatoe.pergerakan.rahasia ,,jang berbaoe asing”, jang adanja baharoe kemarin dapat dibongkar.
Poesat2 jang terpenting dari pergerakan terseboet ialah Saragossa, Valencia, Barcelona, dan meskipoen sedikit, djoega Madrid

ba-

sendiri.

politik seperti telah direntjana

goes dipelaboehan2 Tripoli

dan

kan oleh sidang

Cagliari.
Serangan2 Italia didaerah Pe
hanja mendapat
hasil
sangat sedikit.

Moela2: polisi mentjioem baoe rahasia itoe ialah beberapa hari
jang laloe, ketika ada soerat2 edaran jang ditjetak dengan tjara
gelao, jang djoega disiarkan dengan tjara semboenji, tetapi polisi
beloem toeroen tangan, sebeloem. kawanan rahasia itoe nampak
selogas2nja.

rantjis dapat

Seboeah. perma'loeman. opisil menjatakan, bahwa pergerakan
pendjahat ini, adalah bekerdja boeat keperloean orang2 dari negeri

da segala kesengsaraan jang bi | 'rantjis

sa ditimboelkan oleh peperangan, soepaja “bisa mentjegah
| negeri dari malapetaka perang.
Pemerintah

Mesir sama seka

li tidak memberi perintah soepa
ja djangan membela diri, karo-

Dilaoetan, kapal2 patroli

memoesnakan

menjerang

Pe

dan

seboeah kapal se

lam ,,0” kepoenjaan moesoeh.

#

ngan feiten,
kedjadian kedjadian jang tidak bisa dipoeng
. kiri lagi.
Kita ketahoei,. Wali
Negeri sobat Indonesia.
Sabdanja dalam pidato-pemboekaan Volksraad tempo hari tidak

ngan jang mendapat hasil

| tidak memandang remeh kepa-

.

telah sampai ditelinga kita!
Kita
poedjikan, moga moga
sari dan isi oeraian
terseboet

ngan teliti akan mendjalankan
parlement dan

al Tan RE

Kota

rak dan bentoek pemerintahan
|.negeri disini
haroes ditoenda keadaan staat van. beleg apalasampai selesainja perang!
gi dalam keadaan perang tjaranja pers bersoeara haroes diaItoelah bagian. jang terpentoer demikian.roepa, sehingga ia
ting sekali dari pidato Wali Negeri pada tg. 15 boelan ini. Dan : tidak meroegikan pihak peme
rentah, apalagi. mengoentoengsamboetan kita: kita ketjiwa!
kan pihak moesoeh.
Dan oleh
Apa kabar sekarang?
karena pimpinan dengan sendi
Dari berdjenis-djenis soemrinja djatoh ditangan pihak mi
ber jang boleh dipertjaja
di-

Donaa PO

jang baik2”.

van

Una

5 Dinjatakan, ,,bahwa kepenti. ngan? Italia ditangan Hitler ada
“lah berarti
ada dalam tangan

(t,

LNBan

(ratan Perantjis — Djerman.

perobahan tjo-

directeurnja

Mook) dalam menghadapi aki-bat.perang Eropah sekarang ini.
4 Pers dan pemerentah.
Seperti. dimana-mana, dalam

eetemti

5 wa Italia tidak akan mengirim
| kan wakilnja pada permoesjawa

tjerdasan

"

loearan. Kini soedah ditoempes. seloeroehnja.
Bersamaan dengan itoe, polisi diseroekan, soepaja berlakoe
sangat awas, dan djangan sampai kena serang dengan mengedjoet.

-

f

nara

f
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ta

Majat perempoe|.

an terdapat

lebih djaoeh

ne meraoeng diseloeroeh tepi timoer-laoet

Moesoeh diatas Inggeris

Londen, 20 Juni (Reuter).
— Dari pehak jang moe'tabar-di
dengar kabar, bahwa tadi malam
djaoeh lebih banjak dari seratoes
boeah pesawat terbang nampak

diatas Inggeris.

dan

tepi tenggara.

Pesawat2 moesoeh banjak
—.
djatoeh

Spitfires kepoenjaan

tiga

bocah.

bom

kepoenjaan

doeloe,

dang seboeah

rang

dimana

moesoeh

menje-

lapangan2

terbang,

maka

sekali ini lebih dipentingkan daerah2

industrie

(tempat

jang ba-

njak paberik). Beberapa keroesakan telah ditimboelkan oleh karenanja atas beberapa gedoeng2
paberik, tetapi kalau ditimbang

dengan

banjaknja bom jang di

lemparkan, sangat sedikitlah keroesakan itoe.

Oedara pada malam tadi lebih
boeroek dari kemarin malam, di
mana boelan bersinar dengan te-

rangnja. Hal ini adalah mendjadi
keoentoengan

pehak

moesoeh,

sebab sangat soekar bagi pemboeroe2 Inggeris goena mendapatkan mereka:

,,Royal Air

Force” ketika ada serangan moe-

Banjak sekali bom jang diroentoehkan diberbagai2 daerah negeri.
Beda dengan malam jang lebih

soeh ditepi2 Inggeris dan Schotland, telah dapat meroentoehkan

sakkan,

pesawat

pelempar

moesoeh,

lagi dapat

sehingga

boleh

se-

diroedjadi

:

Padjak defensi Amerika
Washington,
20 Juni
(Reuter). — Sidang Senaat telah
mempersetoedjoei

rentjana

pa-

djak defensi jang dimadjoekan
oleh Pemerintah, jang haroes berdjoemlah 1 miljard dollar.
Seroean kepada India

Simla,
. Didalam

Poen kabarnja poela tindakan
tindakan pembelaan negeri, jg.
soedah diambil oleh pemerintah
Indo Tiongkok ketika petjahnja
perang, "adalah diperganda.

menjingkir

—

ke Zwitser-

land

Lebih

dihadap-

djaoeh

diberitakan

leh Reuter dari

Bern,

ra'jat

boelan Mei jang laloe.

pak

diatas

Inggeris,

tepi selatan negeri
dimana

mereka

mela-

koekan serangan. Diberbagai2
district . terdengar meraoengnja
sirene, dan diberbagai2 tempat
itoe meriam2 penolak telah bekerdja dengan giat.
Lebih djaoeh Menteri Penerba-

ngan

itoe menerangkan, bahwa

meskipoen

sangat banjak pesa-

wat moesoeh jang toeroet melakoekan serangan, tidaklah banjak

ia

mempersetoedjoei
sepenoehnja
kepada kepoetoesan Pemerintah
Inggeris goena meneroeskan peperangan ini, sampai tertjapai
keselamatan segala sesoeatoe jg.

kita bela.

Tidak ada soesah pajah jang
kita tinggalkan, boeat membikin
soepaja deradjat pertahanan negeri meningkat tinggi. Maka perkenankanlah saja sekali lagi berseroe,

hendaklah

didalam

keroesakan jang disebabkan oleh
karenanja. Di Cambridge bebera-

tara dan marilah ikoet memboe-

pa roemah hantjoer, sehingga be-

at kekoeatan jang hebat dari se-

berapa orang pendoedoek pereman tewas djiwanja. Poen didoesoen2 disekitarnja ada beberapa

gala

roemah

dan seboeah

roemah

kolah terkena bom.

Beberapa

dari

lapangan

se-

terbang

Royal Air Force diserang

dengan
soeatoe

tidak
apa,

keroesakan

mendapat
tetapi ada

hasil
nampak

oleh: seboeah

bom

jang nampak dipelaboehan jang
letaknja
pada
moeara soengai
Theems.
Oleh bom inilah, maka terbit

kebakaran jang segera dapat dipadamkan.

:

Sekadar jang dapat ditentoekan sampai hari ini, hanja ada
2 orang jang mati dan 30 orang
jang mendapat loeka.
PERWAKILAN

NEDERLAND

Mendjelaskan

goena kepentingan

kita bersama ini”.
Kabinet Canada diperloeas
Ottawa, 20 Juni (Reuter).
— Didalam kalangan parlement,
katanja, Mackenzie King sedang
membentoek

pemerintahan

jang

partieel-nasional dan akan mengoemoemkan perloeasan kabi-

tanah2 dominions

Londen,
20 Juni (Reuter).
— Dari Berlin diberitakan oleh

Deutsches
Nachrichten ' 'Biiro,
bahwa pemerintahan Perantjis
dari Bordeaux soedah pindah ke

Biarritz.

Kapal ,,Andania” diserang
Londen,

—

Laksamana Inggeris memberi

kapal

golo
jang

akan mendjadi menteri Arbeid
akan diangkat sebagai menteri2.
Kedoedoekan

Moore,

kira2

akan sederadjat dengan Ernest
Bevin dalam Kabinet Inggeris.
DIOEROES

berita dalam
Chronicle”.
Aneta mengabarkan:

Dalam nota itoe pemerentah Djepang diberi tahoe, bahwa ia (gezant itoe) moelai sekarang dengan langsoeng dibawah order dan
supervisie dari pemerentah Hindia Belanda, selama hal2 jang me-

ngenai pekerdjaan2 diplomatiek dengan Djepang, jang bersangkoetan dengan Hindia Belanda.

Berhoeboeng dengan ini, maka dari fihak opisil diberi tahoe-

kan demikian: Pemberian tahoe ini adalah berkenaan dengan
kemoengkinan dari tertjiptanja keadaan, manakala pemerentah

Nederland tak koeasa oentoek mendjalankan kebidjaksanaan poli-

tik locar negeri dari keradjaan.
Semendjak pemerentah negeri Belanda berada di Londen,
maka poen perhoeboengan loear negeri didjalankan dari sana dengan loeas djoega. Kepada gezantschappen jang bersangkoetan
hal ini diberi tahoekan.

Pai

Sak

na

Ri SMG

menocenggoe dibeberapa tempat
diloear, dibolehkan masoek de
ngan leloeasa,
Dengan segera katanja diada
kan perbaikan pada keadaan per

sediaan

Bordeaux,

Daftar

20 juni (Reu-

nama2

oetoesan

Perantjis jang disiarkan oleh Ha-

vas, ketjoeali nama empat orang

jang

terseboet

dari

Berlin

atas),

djoega

Djenderal

didalam kawat

bagian
(lihatlah
memoeat namanja

Parisot.

Perantjis

diantjam

teroes

20 juni (Reuter).

pada Perantjis.

»Boersen Zeitung” antara lainbikin

,,...... akan mem-

Perantjis

dengan

roesak-poekak

tjara jang sangat

sem-

poerna, seperti beloem pernah di
alami didalam riwajat militer”.
Sementara
itoe Perantjis beloem

menghentikan

perlawanan-

nja.
Siaran2 opisil Perantjis masih
tetap didahoeloei dengan soeara

trompet
Armes”,

dengan

lagoe

,,Aux

,,Citoyen” dan disoeda-

hi dengan lagoe ,,Mareillaise”.

LNG

Cas

NS

RENGA
LG

naneana
YO

MA

dengan pertoendjoekan2 ' caba-

dikonsesi2

diakoekan

oleh anak-anak. Beberapa numsOBANG

NAIK HADJI
MEKKAH,

Di

mers sangat bagoes
dipertoen
djoekkannja.
Tidak loepa pada malam itoe

diidarkan djoega bus? oentoek
Wilhelmina-fonds goena menjo-

Tak
perloe
di
koeatirkan,
Aneta mengabarkan:
Dari
2aakgelastigde
jang
mendjabat waktoe ini gaena wa

kong koerban2
peperangan di
Nederland.
Malam jang mendapat koendjoengan banjak ini kemoediar
sehabis pertoendjoekan ditoe:

kil Nederland di Djeddah (Saoe

toep dengan gembira.

di Arabia) diterima kabar telegram jang mengatakan, bahwa
pemerintah Arab masih beroesa
ha oentoek
mengambil tinda-

Pengamoek di Priok.

Akan

kan oleh 4 orang di Priok, jaito

pai misalnja ada penambahan la
gi dikemoedian
hari,
soedah
tjoekoep oentoek lamanja 2 tahoen. Dari berita ini terboekti
bahwa keadaan orang2 jang ada di Mekkah dan dilain2 tem-

penjerangan kepada
pendjage
Radio-Holland.
Kini Aneta mt
ngabarkan lebih landjoet dem
kiaa:
Perkara itoe sekarang masil
dalam penjelidikan oleh pembi
sar2 lasjkar, jang diserahi pe
kerdjaan itoe. Ketjoeali tingga
satoe orang dari 4 orang jang
mengamoek
itoe, didapati lag
lain2 orang jang terdapat kesi
lahannja. Dng. selekas moeng

pat di Arab, tidak oesah dikoe
atirkan.
Larangan

mendengarkan

radio.

Ditempat2
oemoem
Legercommandant
dengan

mentjaboet verordening No. 29
dari Militair

Gezag tertanggal

12

(termoeat

Juni

1940

kin,

djoega

dalam

paberik,

tempat2 kerdja dan bengkel2 di
larang
oentoek mendengarkan
radio2 station ketjoeali jang te
lah disahkan oleh pemerintah
Hindia Belanda, jaitoe radio-om

roep ,,Radio Saigon”

barangkali

an Juli

depan,

pada

permoeli

perkara

kan diperiksa

Javasche Courant 14 Juni 1940),
telah menetapkan satoe verorde
ning seperti dibawah ini:
Satoe2nja
artikel.
Di Schouwburg, bioskop, ka
mar bola, roemah2 tempat minoem kopi, tempat2 minoem mi
noeman keras (tapperij) dan Ia
in2 roeangan oentoek bergembi

ra, demikian

didepanhes

kim.
Pada hari Minggoe j.l. 17 Ju
ni jl. telah terdjadi pengamot

kan? mentjegah naiknja harga
barang?2. Dalam pada itoe per
sediaan makanan disana, sam-

itoe a

depan oemoem

Jang memeriksa ini terdiri d:
ri 3 orang opsir dari krijgsraa
sekarang
dibawah
pimpinay

overste Kuilenburg, sedang jg
mendjadi auditeurmiliter iala!
Kapt. Mr, Dr. Sehmitz.

Mr. H. Marcella,

Mr: H. Marcella jang meli
kan djabatannja sebagai P. C
tidak lama lagi akan berlaloe d
ri Indonesia dan menoedjoe k
Afrika

Selatan,

toelis J.B.

jang me-

landjoetkan siaran ,,Vrij Neder

land” dan djoega omroep dalam

basa Belanda oleh B.B.C.
ta).
Pertoendjoekan

(Ane-

Vendubedrijf ,, KRIJNEN”

cabaret

Semalam di sositet militer di
Sipayersweg telah diadakan ont
spanning-opvoering

oentoek mi-

liter, Lebih-koerang djam 7.30
malam oleh ketoeanja diocetjap
kan pedato pemboekaan dan se
lamat datang.
Sesoedah
itoe laloe dimoelai

3

Ini malam waktoe meliaat
Besok Lelang
diroemah j.t h. Toean
AV. SOEMOLANG
Oud- Agent K.P.M.
Sawohlaan 32
Perabot roemah lengkap
dan bagoes, antaranja piano jang soecaranja baik. |

ma

'Nederland hendak di", Nazi" kan?

Ai bukaWE Jana IS PELANYON

Tjara

t

Propaganda

Aneta -A .N. P. mengawatkan
dari Londen:
titel

,,Duitsche

Pro-

paganda-truc”, maka soerat kabar ,,/Manchester Guardian” me-

noelis,

bahwa

Menteri

Djerman

boeat Oeroesan Propaganda ber-

pembesar2 di Betawi beloem menerima

membikin,

dari
oleh

keras

oentoek

| berlakoe peramah,

itoe, boeat
mentjegah soepaja
djangan
bertimboen2 akan kawat2 itoe, kawat2 seroepa itoe
boeat sa'at ini tidak dikirimkan.
Jang sebenarnja ialah, bahwa

soepaja
ra'jat Nederland mempoenjai
kepertjajaan,
seakanakan
-Hindia-Nederland
djoega
dibawah
kekoeasaan
Djerman.

oesaha

Djerman

perma'loeman2

telegram

Nederland jang didoedoeki
moesoeh.

Pekerdjaan

polisi oleh
S.S.

barisan

Betoel ia tidak pernah menerang-

— Pers Djerman dan Italia masih
teroes melahirkan antjaman2 kelain menoelis:

makanan

dan menerangkan sjarat2 perda
gangan. Demikianlah orang oe
moemnja mendoega.

Dengan

Nama oetoesan Perantjis

ter). —

nee Ore
5

Pa

kepoenjaan

itoe tidak ada koerban lagi.
Semoea penoempang kapai terseboet dapat didaratkan dipeiaboehan Inggeris.

Londen,

dari pemerentah Nederland, berboeat atas instruksi pemerentahnja,
telah menjampaikan nota pada Gaimusho pada tanggal 15 Mei j.l.

koet barang2 dan barang makanan jang banjak sekali djoemlahnja jang soedah lama sekali

oleh loeka, tetapi selain daripada

Weekly

Berhoeboeng dengan berita jang diambil dari s.k. minggoean
njapan Weekly Chronicle” jang mengatakan, bahwa gezant Tokio

tahoen dan 1 minggoe, dihilang
kan kembali.
Demikian djoega banjak jang
keloear dari
konsesi tsb. (hilir moedik).
Vrachtauto2 jang mengang-

Djerman hingga karam.
Doea orang anak-kapalnja ber-

DARI LONDEN

,Japan

,,Andania”

kon-

djam 6 sore soedah dipasang 1

»Cunard White Starliner” telah
diserang oleh kapal selam ,,U”

si, Grote Sterling, demikian poepemimpin
Tom Moore,

20 Juni (Reuter).

ma'loem, bahwa hulpkruiser jang
besarnja
13.950 ton, doeloenja

net besok pagi.
Bekas
menteri dari kalangan
conservatief dari nationale defenla - bekas
ngan sosial,

ini pada

Pemerintah Perantjis ke Biarritz

sa'at

pertjobaan ini segala perselisihan
politik diloepakan boeat semen-

partij,

dari

jang bertolak

disekitar

Havas dari
Tientsin
20 Juni mengabarkan:
Berdoejoen2 kereta pengang
koet dan orang2 jang djalan ma
soek mengalir dengan leloeasa
dari konsesi2, ketika penghalang2 Djepang jang hari
itoe

pasoekan2 ,,Australian Imperial
Force” dan ,,New Zeeland Expe-

Force”

besar

pe-

sesi2.

itoe terdiri dari

Press). — Menteri Penerbangan

bahwa

Peroebahan

loemkan, bahwa contingent2 besar2 telah tiba di pelaboehan Inggeris.

memberi ma'loem,
bahwa tadi
malam pesawat2 moesoeh nam-

Hindia-Inggeris

oentoek memeriksa sjarat2
ngangkoetan ditempat itoe.

Londen, 20 juni (Reuter).
— Kantor Peperangan mema'-

ditionary

pemerintah

dap adanja inspektoer2 Djepang

Bala-bantoean soedah tiba.

kan

ra'jat India, maka

me

16.000 orang dari bangsa Polen.

Contingent2

permintaan

Djepang .soepaja melarang pengangkoetan sendjata, benzine,
vrachtauto dan lain lain alat pe
rang ke. Tiongkok, menerangkan, bahwa pemerintah Perantjis tidak berkeberatan terha-

o-

bahwa

kira2 ada 40.000 pasoekan

20

Djoeroe
bitjara
Gatmusho
memberi tahoekan, bahwa peme
rintah . Perantjis, berhoeboeng

langkahi perbatasan Zwitserland dari Perantjis.
Semalam sadja jang tiba ada
28.000
orang, antaranja ada

Radja-moeda menerangkan: ,,Kita pertjaja sepenoeh2nja kepada

kepada

Domei dari
Tokio
Juni mengabarkan:

dengan

Londen,

(United

DJEPANG
BOLEH MENGADADAKAN INSPEKSI.

Bern,
20 Juni (Reuter) —
Beberapa golongan dari pasoekan2 Perantjis telah melaloei
perbatasan Zwitserland.
Mere
ka laloe diloetjoeti sendjatanja,
kemoedian dipertempatkan ditempat pengasingan.

. Meriam2 melihatkan apinja
20 Juni

do Tiongkok.
Konon kabarnja
beberapa banjak kaoem militer
dan marine ada dipoesatkan di
poelau Hainan.

ngan djalan demikian bisa men

20 Juni (Reuter). —

chotbah-radio

segala minat segala

tjegah kehantjoeran kota terse

tidak akan bisa poelang kembali

nja tiga eskadrille penerbang
pemboeroe, jang djoega ikoet dalam pertaroengan diatas Peran-

S2

kelandjoetan kedjadian2 di In-

ia

kepangkalannja..
Hasil2 jang didapat tadi malam djoega disebabkan oleh aksi

tjis.

ditinggalkan.

Bordeaux,
20 Juni (Reuter) — Pemerintah mema'loemkan, bahwa ia mengambil kepoetoesan oentoek meninggalkan kota Bordeaux,
agar de-

Banjak

AAN NA

ee
Yng

Reuter dari
Shanghai
20 Juni mengabarkan.
Pembesar2 dari negeri Sekoe
toe.di Timoer Djaoeh mengikoe

boet oleh pehak moesoeh.

“Londen,
20 Juni (Reuter).
— Menteri Penerbangan memberi ma'loem,
bahwa
pesawat2

PE BARA Da TA PA

KU

ret jang kebanjakan

ti dengan

kan, bahwa tadi malam itoe sire-

KN

Militer dan marine Djepang dipoelau Hainan.

Bordeaux

menjata-

IN

TIMOER DJAOEH.

soeh diatas Ingseris
Berita

BEA ANN

“ PEMANDANGAN

P ebit di 10O Pesawat mod
Tidak memperdoelikan
pendoedoek pereman

ME

PARE AT DAA

kan

dengan

terang atau

lang-

soeng, tetapi dengan djalan post2
Den Haag diboeatnja demikian
roepa, sehingga perhoeboengan
radio. dengan
Hindia-Nederland
bisa diperbaiki.

Soedah

barang

tentoe djadja-

han2 Hindia-Nederland ini masih
tetap dikemoedikan oleh Peme-

rintahan Nederland jang sah, jg.
anggota2nja

boeat

sementara

waktoe berdiam di Inggeris.
Orang2. Djerman jang ada di
Den Haag. menjiarikan perma'loeman, bahwa banjak sekali telegram jang diberikan bocat dilandjoetkan ke Hindia-Belanda,
dan bahwa terdapat kelambatan
pada penjerahannja.

Londen,

20 Juni

(Aneta-

A.N.P.). — Berita2 Radio dari
Amsterdam menjatakan, bahwa
kemarin di Binrienhof Den Haag,
dihadapan
pembesar2 Djerman
dan Seys Inguart, telah diadakan
oepatjara penjerahan kepada ba-

risan S.S. atas pekerdjaan polisi
jang
dilakoekan oleh marsose2
Nederland,
jang katanja ,,tidak

berpolitik”.
Seyss Inguart melakoekan pedato, sambil2 mengoelang-oelangi toedjoean2 Djerman jang katanja bagoes tentang serboean
Djerman

beroelang2

di

Nederland, dimana

toedjoean2 jang se-

djatinja ditoetoepi.
la mendjoendjoeng2 Hitler. Ia
selaloe memesan
dengan tegas

Diterangkan . djoega,
bahwa
transmissie schikking beloem se-

kepada barisan S.S., soepaja da-

lesai,

lam mendjalankan kewadjibannja

be Ladibp 51

dan

bahwa

oleh

karena

dan djanga

sekali2 loepa, bahwa di Nederlan
ada berdiam orang2 dari dara
Germaan. Kalangan Nederland «

Londen memandang,

bahwa pi

masoekan kaoem S.S. ialah seb:

gai boekti bahwa bangsa Djei
man akan menekan kaoem jan

boekan

dari asal bangsa Ari:

Soedah lebih dahoeloe meman
diadakan pengoesiran-pengoes
ran dari peroesahan2 dan djaba

tan2 kepada orang2 jang boeka
berdarah Aria, misalnja Kokosk
dipaksa soepaja djangan men
roeskan pembelaanja kepada pe
kara pemboenoehan Leidschet
dam dan diganti oleh seoran

N.S.B., Rolandus Hagedoorn.
Poen adanja kaoem S.S. ite
menoendjoekkan ' boekti
aka
membikin
Nederland
mendjar
bersifat Nazi, sambil menoengge

kedatangan Kimmler, Kepala Gi
stapo.
Panggilan

baroe,

Londen, 20 Juni (Anete

ANP).

20

Pemerintahan

Nederland mi

ngirim perintah kepada semoe
diplomasi diseloeroe
“wakil

doenia, soepaja memasoekka

semoea Orang

laki-laki bangs

Nederland kedalam dienst mil
ter. Ja'ni jang lahir diantara t:

hoen 1914 dan 1920.
Lan ——

-

5 nja oentoek mempersaksikan film

itoe

orang2

jang

mendjadi orang toea dari pemoe
da2 itoe adalah hampir sebaja
dengan anak2nja, hingga tak be

“ oebahnja, ketika film bikinan
Oriental Film Coy. diperkenalkan

|

kian roepa, goepaja agak nam-

maka

tadi

malam

kepada poeblik Betawi:

tak

Kris

Mataram. Berdoejoen2 poe“blik soedah menoenggoe didepan
Rex-Theater oentoek bereboet
paling baik tempat duedoeknja.
Bolehkah hal ini dikatakan seba-

pak toea, maka akan lebih baik.

gai satoe tanda atau satoc dja-

nampak poetih dan kadang2 ada sedikit hitam. Poen opname

.minan atas succesnja film baroe

|

5 itoe?

Tentang opnamenja soedah ba,

goes

.poela, banjak

pemanda-

ngin2 indah, ketjoeali beberapa
bagian jang kadang2 terlaloe

soeara ada kalanja kedengaran

keras sekali sampai koerang

e-

dihalaman

nak bagi
telinga, ada kalanja
koerang
keras.
Djadi
masih
timboel tenggelam, beloem rata.

| Sk. ini dengan singkat kita oela-

Tetapi kalau kita bandingan de

ngi, bahwa dalam tjerita itoe kita
dapati pertentangan faham mo-

ngan film, jang lain2 soedas ada

dern jang alirannja deras dengan
faham koeno jang bersifat meme-

Dialoognja dilakoekan dengan

“ Tjatatan

kita dibawah

' Tjeritanja
oelang2.

jang

ini:

soedah

ditoeliskan

ber-

gang tegoeh apa jang soedah ada
dan tak sanggoep oentoek mengadakan

peroebahan.

Jang mo-

dern ialah pemoeda Bachtiar

. (rol dipegang oleh Omar Rodriga) dan poeteri Roosmini
frol dipegang oleh Fifi Young

1

«3 atau Dewi Maya). Jang kolot ia|
|

kemadjoeannja.
tjepat dan

djitoe.

Perkataan-

nja tadjam2 dan kena. Tetapi
beberapa - pertjakapan
masih
meroepakan pertjakapan diatas
panggoeng, ketjoeali Fifi Young
jang soedah lantjar dan merde
ka sekali dalam oetjapan2 dan
gerak2nja, lemas! Pengalaman

Young didoenia

tonil memberi

dah orang toca Roosmini, jaitoe
R.M. Hadi (rol dipegang oleh I.

ketjakapan dalam gerak2nja ini,

| Martak) soeami isteri. Faharti ko| dot ini achirnja tertoemboek dan
| jang modern memegang kemenangan dengan membawa koerban-

Tetapi kalau kita katakan, bah-

koerbannja.

Achirnja

Roosmini

kena koetoek bapaknja dan boenoeh diri.

:

E

dengan

baik, maka dalam persedikit koerang

| faham akan djalannja tjerita, ketika Bachtiar baroe keloear dari
— boei Tjipinang Betawi ini. Sebab
| ketika Bachtiar menoedjoe ke
“ Djokja, tidak ada kalimat jang
—. menjeboetkan, bahwa ia hendak

“kesana.

Atau . gambar

station

3 Gambir paling sedikitnja haroes
| ditempatkan, soepaja penonton
| mempoenjai idee, bahwa Bachtiar
1

menoedjoe ke Djokja. Barangkali

| ini maksoednja oentoek menjing|

katkan tjerita, tetapi selajaknja
“singkatan itoe dilakoekan demi| kian roepa, hingga tidak mengoe-

|

rangi perdjalanan tijerita.

|.

Poen peristiwa, bahwa

Bach-

| tiar mendapat
pengoerangan
'hoekoeman dari 12 tahoen men

KABAR

TONTONAN:

AlIhambra ,,Siti Akbari.”
Rialto
,lI Ranger Courage

“

ketjewa melihat

sikapnja itoe.

wa gerak2 beberapa pemain itoe
masih koerang, boekan berarti,

bahwa disitoe tidak didapati ke
madjoean,

kalau

ma sekali.

Kalau orang beloem membatja
“boekoenja sendiri jang disoesoen
moelaan
ia akan

hingga poeblik tidak bisa akan

dibandingkan

dengan lain2 film.

aa

z

meemnja

Ini tidak sa

Bahkan dalam

oe-

penonton jang mem-

persaksikan film itoe dengan te

aer

merasa banjak kema-

djoean

dikalangan acteur dan

actrice Indonesia.
Tjerita itoe sebetoelnja tjerita soesah dan sedih, sampai poe

dengan

Bachtiar

(soeaminja)

jang poelang dari Minangkabau

Prinsen

sa

bond.”

.-@ueen

»Dead

Path

Theater

,,Secret

Service of the Air.”
Rex Theater ,, Kris Matara.”

0.
Ra
Si
1

:

Perkara perampokan
3 terdakwa

ah

pat

5 tahoen

'

jang

2

dibebas-

kan.
Pada hari Minggoe malam tg.
14-15 Januari 1940, roemahnja
njonja Tjoa Sioe Win, seorang

djanda Tionghoa jang memboe| 'ka waroeng dikampoeng
Waroeng-Pedok, Mr.-Cornelis, telah didatangi oleh 5 orang perampok. Sesoedahnja mengania-

'Roosmini,

Atmini

ketika

Wang contant sedjoemlah 75 roe
pijah dan beberapa barang mas

Gan perak.

kita katakan,

bah-

“Penjiaran

wa pimpinan regienja dalam ba
njak hal mengingat
apa jang

leng f 2.35 Harrison f 2.30 dan lain-lain tjap f 2.25 per bantal.
Minjak klapa: per blik dari 1424
kg. bruto f 1.35.
Bawang merah: Australie no. 1
f 10.50,
Toaliap f 8.50, Tiongtoa
f 17.50 dan Tiongliap f 7.— per 100
kg.
Katjang tanah: per 100 kg.
f 9—.
Emping menindjo: Laboean no. 1
f 28.50, no. 2 f 25.50: Tjilegon no. 1
f 28.50, no. 2 f 25.50 per 100 kg.
netto.

ngadja jang menjebabkan
koenja tjerita.

djam tanah Djawa dengan gelombang 16.86 M. kemarin ma-

ka-

lam boeat pertama kali ada ter
dengar dengan terang.

Sebeloem menghabisi peman
dangan kita tentang film itoe,

Omroeper

Pemberian

tahoe.

perbaiki lagi.
Soerat2
nja boeat

toea, sedang mereka itoe mem-

Selatan

pertahankan ketjoetjian tjintanja masing2.
Kalau tjeritanja

ke Eropah dibawaIndia, Mesir, Afrika

dan

Inggeris

dengan

demikian, pada he-

poeasan kepada orang jang mo
meng-

hargai orang
toeanja, meskipoen aliran kolot itoe terbentoer
djoega oleh aliran modern.

Kita soedah selajaknja mema

|

ypin oleh Mr. F. Filet, 5 orang
sebagai terdakwa bernama Moe
in bin Aboe,
Saoewi bin Seli,
Keming bin Bekot, Toeh dan Sa
pie,
ha Dalam perkara ini dihadap'banjakan dari mereka

ketera-

ngannja memberatkan
kepada
terdakwa Moein, Saoewi dan
Koming. Tentang terdakwa lain
nja keterangan
mereka tidak
sebegitoe terang.

Sesoedahnja
kamer

Hakim

diadakan Raadmemoetoeskan,

Moein, Saoewi dan Keming ma
sing2 dihoekoem 5 tahoen dan
Toeh

sama

Sapie

dibebaskan

karena koerang terang perkara-

annja. Pendapatannja jalah oe-

| Terdakwa jang mendapat hoe

nja.

f 4.37

fob Banka

sedia

f 8.75

nom.

Nona

|

terseboet

moentjoel dikota ini djoega.

bertjita-tji-

2,
Degagune ananaua
NT AAN
EN
EN an

ditangkap?

kan perintah oentoek menangkap

Hertog Windsor. Berita itoe tiada berdasar sama sekali.
Betoel beliau itoe beloem tiba
kembali kenegerinja, tetapi segala
oesaha sedang didjalankan kesela

nanti tahoen

matan beliau itoe.

Soedah tiba di Barcelona.
Madrid, 20 Juni (Reuter.
— Hertog dan Hertogin Windsor
telah tiba di Barcelona.
Ta' akan ada roendingan per
damaian.
Madrid,

20 Juni (United

dan

jang soetji serta moelia itoe ke

tidak akan diadakan permoesjawa

Goenawan,

'moedah-moedahan — tjita-tjita
"lak dapat ditjapainja.

Boekannja dari moesoeh.

——i

kan, seakan-akan telah dikeloear-

oetjapan kita kepa-

da nona S.S.

(ANETA).

NN2 ET

Press).— Kalangan Djerman Iocaal berpendapatan, bahwa sesoedah pemberhentian sendjata

', Selamat

teken

3:

Hertog Windsor, maka kalangan
jang berkoeasa menerangkan, bah
wa adalah suggestie jang sangat
membikin geli hati jang mengata

kan kepada iboenja.

pan baik!

PEN

London, 20 Juni (Reuter).
:— Berhoeboeng
dengan siaran
radio Djerman dan Italia tentang

'1941, tetapi sembari menvenggoe lahirnja itoe faculteit, maka ia akan ladjoe
beladjar di
R.H.S. pada permoelaan cirsus
1 September j.a.d:.
Adapoen tjita-tjita jang achir

tang, jang tidak lama lagi akan

ratan perdamaian.
Boeat gantinja ini, tjoekoeplah
Djerman dan Italia akan mendic-

(Rep).

" dikata-

tee Perantjis dengan oendang2
hoei pada hari Selasa pagi jg. |
Perkara pemboenoehan.
pemerintahnja,
sampai selesai pe
kira
Terdakwa
dihoebaroe laloe dan tadi pagi
perangan
ini.
koem
6 tahoen.
djam 3 diatas kota Betawi daBerita2 dari perbatasan negeri
bang
pener
pa
bebera
Kemarin,
tanggal
20 Juni, Land
dilihat
pat
menerangkan,
bahwa sajap depan
raad Betawi jang dipimpi oleh Mr
dan sorot dari zoeklicht marine
|
dari
tentara
Djerman
soedah diR.M. Notosoebagio soedali meme
jang mentjari penerbang2 tadi.
lingkoengan
jang
djeraknja
100
riksa perkaranja terdakwa Simin
Berhoeboeng dengan kedjadian
k.m. dari Bordeaux.
beberapa orang sama

tadi maka

bin Nisan jang ditoedoeh ketika
10 Maart 1940 kira djam 7 pagi
di Kramatplein soedah memboe-

penerbahwa
mengira,
boe
tadi
bang
pener
bang
bala
jaan
kepoen
dari
kannja
tentara Hindia Belanda. Dengan
Aneta Commanperantaraan
dant di Andir, Bandoeng mengi

Achirnja kepada terdakwa didjatoehkan hoekoeman 6 tahoen
Persakitan hendak pikir2 doeloe.
(Aneta).

noeh seorang nama Bekie dengan

sendjata tadjam. Korban mati seketika itoe djoega.

Atas pertanjaan Hakim, terdak

ngatkan kepada pendoedoek di-

wa mengakoe
menerangkan

sini, bahwa pengiraan tadi tidak
betoel adanja.
Baikpoen penerbang jang kelihatan diatas kota Betawi, maoepoen z0eklicht jang diperboeat mentjari penerbang2 tadi, ke

teroes terang dan
soedah memboe-

LIGUIDATIE

ToOKo

Dalam perkara ini doea orang
saksi didengar keterangannja jg.
sama membetoelkan keterangan

poenjaan balatentara Hindia Be | terdakwa.

Pa

Va

B.

5

Lk

Lu

5.

PENBI «ebamkaimbpi
par PEB

:

NY

B bdih

2

D

lebih siang djangan
gagal lagi.

Rex Theater
Malam

ini

bir

Pobra

dan

berikoetnja

ik

Wj BAK

Resi

ha
Segi

malam

7.15 - 9 45

PERANG KRIS DAN TJINTA

Gambar Masjarakat Timoer di
Lajar Poetih

Ultra Modernisme.
Polygamie!
Perang
Kolot

Extra

—

Monogami!
Modern!

Speciaal

»PARAMOUNT
paling

NEWS”

belakangan

Hebat!

sekali.

Kedjam!

Actueel !

rantaraan

lelang dengan
Kantor

Poerwakarta

pada

pagi

30

tanggal

kampoeng

pe-

Lelang

di

djam

10

Juli

1949

di

Tjidjantoeng.

de-

Onderdistrici

Pte

sa Bendoel,

red. District Poerwakarta sebidang

tanah,

“284 besarnja
nan

perceci

No.

5.314 H.A.

atas

R. SAPARDAN,

nu

uh

de-

ngun roemah gedong dari tegel dengan

bijzebouwen, au-

togarage.

DILARANG

datang dalam bila-

ngan dari tanah-tanah
particulier
Tjelintjing
en
Bangliauw boeat
mandi ditempat tempat
pemanditerseboet.
han dari tanah-tanah
Bole datang djikaloe ada lain kasoerat
perloean dengan meminta
idzin lebih doeloe pada Assistentdari Tjelintjing di TanWedana
djong-Priok atawa pada jang bertanda di bawah ini.

“Administrateur dari tanah-tanah Tjelintjing en Bangliauw
Defensielijn van den Bosch
19. Batavia-Centrum.

PAS

3

ea

M.W.B.
VAK-CURSUSSEN
(Indische Maatschappij voor Werk. Joosheidsbestrijding).
Moelai 15 Juli 1940 oentoek
sus2 sebagai:
Grafische Cursus

Ruwoliemotor/Electriciin

Hlectro/Installateurs

cur-

cursus

cursus

'Kantoorcursus
Dalam persediaan:
Radio-technische cursus
Laschcursus
Permintaan masoek dan ketera-

ngan tiap2 hari moelai djam 8—1
SteembrekersM.W.B.
di kantor
weg 1 Koniagsplein 2. telf. 4863.

OPRUIMING

ARSENEN

—.
Telf. 2467 WI.
P. Senen 159/159A
Satoe-satoenja toko jang mengasi keoentoengan
da Toean dan Njonja poenja pembelian. Djangan
i liwat KANS jang sebaik ini, Lekas datevg
saksikan.
:

dam hati.

Ta

Datanglah

jang perPoetih.

d

noeh Bekie karena terdakwa den

j

dalam
debuutnja
tama di Lajar

:

Hertog Windsor

ta akan melandjoetkan beladjar
pada faculteit bahasa Timoer jg
baka diadakan pada Rechts H»0

ge School disini

YOUNG

Djoewal
aan

Moeslimin” di Batavia-Centrum

atas sampai kebawah tidak nam

FIFI

per

Otak Timoer dapatlah ikoet berdjoang dalam kemadjoean

Indonesia

telah

Mutok:

100 kg.

telah loeloes dan menerima dijang
wmempoenjai pertanggoedari oedjian di Batangan dilapangan kesenian kita ! ploma
viaasch Lyceun
(H.B.S. 5 tacemoemnja.
hoen) dengan
nomor
saPerloelah oentoek
mengata'kan, bahwa koersi2 dari kelas toe.

Sebagaimana

Lada poeti

e.k. Batavia

Pada
tanggal 31 Mei 1940
ti, selama kita masih manoesia.
Dan apa jang kita madjoekan i- | mej. Sri Sophia Goenawan, jaipi adalah kita barengkan dg-' toe poeteri dari njonja S.Z. Goe
dari
,,Roemah-Piatoearapan akan kemadjoean kepa | nawan

sama

wagon

Juni f 16.75 pembeli, f 17.25 pendjoeal per 100 kg. London noteering 4, d. p. lb. nom.
Koffie Robusta Lampong:
157

ban 10 gram.

ik. Kedoea2nja mesti kita dapa!

koeman terseboet
revissie.

franco

pendjoeal per 100 kg.
. Tapioca meel: kwaliteit Medium
boeat roepa-roepa merk dari f 5.30
sampai f 5.70: AA f 6.— pendjoeal
per 100 kg.

ke Inggeris: briefkaat 40 sen,
soerat2 dan lain2nja 80 sen sa-

djoekan poedjian disamping kri
tik, oleh karena kita jakin, bah
wa tidak ada barang sesoeatoe
jang serba salah. Poen tidak ada
parang sesoeatoe jang serba ba

para pemain film

Probolinggo

ongkos seperti berikoet:
ke India: briefkaart 40 sen,
soerat2 dan lain2nja 40 sen saban 5 gram.
ke Mesir: briefkaart 30 sen,
soerat2 dan lain2nja 40 sen saban 5 gram.
ke Afrika Selatan: briefkaart
50 sen, soerat2 dan lain2nja 55
sen saban 5 gram.

mat kita akan lebih memberi ke

da

Kentang: per 100 kg. dari f 9.75
sampai f 10.75.
Damar: A-E Pontianak f 25.50,
Sumatra f 29.50 per 100 kg. bruto
berikoet peti pendjoeal.
Copra: kaloearan Bantam f 4.—
per 100 kg.
Katjang kedele: peti mata item
franco wagon Djember Aug.-Sept.
f 4.37 pendjosal
dan Pasoeroean-

Menoeroet berita jang diterima dari
Hoofdbureau P.T.T.dienst, dikabarkan, dienst oeda
ra dari ,,Imperial Airway” di-

lau pemoeda2 itoe
modern
jang
tjoekoepan, tetapimasih
menghargai
orang

tetapi jang masih

penjiaran

berita jang dimoelai di dalam
bahasa Perantjis, Inggeris dan
Belanda. (Aneta)

dern), melainkan lebih baik, ka

dern,

memberikan satoe

loekisan pendek dari

agaknja perloe oentoek memadjoekan sedikit
hal
kemenangan aliran modern atas faham
kolot,
Ini memang soedah oemoem.
“Tetapi pemoeda2 jang
modern itoe meskipoen memenangkan jang kolot, djangan ter
laloe jang
modern (ultra mo-

diloekiskan

berita B.B.C.

Berita2 jang oleh B.B.C. selan
djoetnja dikirim pada djam 9.15

memang
masoek akal, boekan
hal2 jang ditjari2 dengan
se-

tjap
Kodok
Boeroeng ka-

permainan

MARIA

Tepoeng trigoe:
72.45, Koeda merah,

semalam ratoesan orang poelang — tida kebagian tempat.
Riboean penonton kagoemkan

a

fonds Comite, kini djoemlah oe

ling gembira.

»

“ja beberapa orang, pendjahat2

'tadi lantas melakoekan pekerdja

ketiga poeloeh

Tjoekoepkah tjatatan ini oendengan isteri lain. Lebih2 ba
gi kaoem poeteri bagian ini me toek mengemoekakan beberapa
noesoek hati sekali, rasa teri- pasal jang patoet sekali oentoek
tempatnja
rislah djantoeng hati dengan se dipoedji dan pada
djoe- 'itoe nona nantinja akan bekerkritik
mendapat
oentoek
bilah sembiloe. Disinilah djamen- dja sebagai journaliste
tidak,
atau
toehnja elimax dari tjerita itoe! 'ga? Lengkap
atau
sehrijfster,
inilan
tetapi
Djoega pada saatnja, ketika 1 tjoekoepi atau beloem,
“tjita-tjita
jang
selaoe
dinjata
ini kita keloearkan dengan hara
tjoetjoe R.M, Hadi, jaitoe anak

kan sebagai saksi 30 orang. Keda-

jang

Sepandjang pentjatatan jang
ke-30 oleh Javasche Bank dari
sokongan goena
Alg.
Steun-

blik bisa mengoetjoerkan air |! pak kosong. Diantara penonton
itoe nampak pemain2 itoe senmata, kalau ia bisa merasakan
Giri,
dan djoega beberapa orang
sedihnja bagian2 jang soesah,
pemain
dari film jang akan dajaitoe ketika Roosmini bertemoe

0. HM Racketeers of the Range”,
-$
Kemarin pagi, tanggal 20 Ju
“Cinema
Orion ,, Block ,ni, dihadapkan dimoeka Land2. Heads.”
raad Mr.-Cornelis jang dipim5

Pentjatatan

PASAR BETAWI
Goela pasir:
per karoeng dari
102 kg. trima di goedang pendjoeal
f 11.20:

tjak, humoristisch, jang ditemangnja soedah melebihi dari 1
patkan pada tempatnja.
Djadi |. djoeta roepiah. Djoemlah sekadisitoe poeblik dapat memper- rang itoe ialah f 4.058.195,55.
saksikan peristiwa soesah berse .
(Aneta).

Bolehlah

Succes Besar Premiere

Ok

e

Ketjoeali

rapa nampak perbedaan toea
moedanja. Kalau orang2 jang
main itoe sebisa2 dibikin demi

'baroe,

tjoe terasa benar, hingga menggerakkan hati penonton, terharoe!
|
Disamping
kedjadian2 jang

GEMPAR! HEBAT!

Hai

hoen.

IN

PA

“donesia diwaktoe jang laloe se-

| aloe menjebabkan berdesak2nja
| penonton jang tak koeasa oentoek
| menahan lebih lama lagi nafsoe-

bab2nja hoekoeman 12 tahoen di-

memanas

(Aneta).

sedih, tidak loepa oentoek me'njoentingkan
bagian2 jang korang beloem faham benar akan se

djalani oleh Bachtiar hanja 9 ta-

Peran

Hee

| pertama (premigre) dari film In-

Ian

ae

pertoendjoekan

pada

| Kalau

jadi 9 tahoen, tidak diterang|kan dalam film itoe, hingga o-

Dagang
g
9

S PA

“Sesi

| DARI PANGGOENG KELAJAR
:
POETIH

“1

siapin Bai bah

FAHAM KOLOT DITENTANG FAHAM MODERN.

Mung

KA

” Kris Mataram

Disitjoe-

z Ngga

suka sk ini
WR
3

“poeteri Fifi Young) bertemoe dg.
R.M. Hadi, neneknja itoe.
ni perasaan tjinta kepada

Ang

landa, jang pada hari Selasa
dan Kemis pagi, tiap-tiap ming
goe, mengadakan pertjobaan.

rol di pegang oleh Donny Young

Bapa

Uu

FILM

Lembaran pertama pagina Ul

PEMANDANGAN.

5 Dane UM"

DALAM

——

Akap Tam
Pena belia

YOUNG

juni 1940

:

en 8, No. 132, Djoemat 21

Ka

“PEMANDANGAN

Ini

ken

oleh

sekalian

Juni

paja

'
|

Louise
nand

|

j

23 Juai

TERILLING

SECRETS

Awas

JAMAN

NOOR

ea

Mane

BIOSCOOP

RIALTO

' Pertoendjoeken boeat hari Djoemahat 21, Saptoe 22

Batavia

sedikit

Kleermakerschool

RONALD: REAGAN
JOWN LITEL « ILA RHODES

PESAN

PM

james Stephenson- Eddie Foy, Jr.
Pa

Et

SMITW

Original Screen Play Dy Raymond Senraca

Sana Cenpeng ag WM nya Endank
UB Tewatderan

Vesgropi, tag,

Courage

Boeat

SRIGALA DARI SEBELAH BARAT

dengen

of the Range

dalem hoofdrol:

GEORGE

O'BRIEN

DJANGAN
POETOES
HAREPAN!

memberi

Harta

“3
eta

pordji kemortadjabannja

tjap Matjan

pakenja

paling

mr (Obat tjap Matjan

gigi,

|

jalam roemah atawa dalam: perdjalanan

Garantie

koeroes

Vulpen

aa

:

&

4

boeat
yah)
flesch
(5)
boeat
lama

(Obat sakit mangga)

:

2

2

nari

5

MA
N BEN
t

2e. Dipakainja

Best in
the World

Fr

(6)

KAN TJHONG SAN, (Obat sakit kotor loeka) ini poeder

baek kombali. Harga 1 flesch f 1.50.
Pesenan di loear kota dikirim dengen Rembours..

pa-

enak

menjesal

dan memoeaskan
keinginannja.
le. Graveer nama di
vulpen - dengen
gratis & dari itoe
vulpennja tida biga hilang.
4e, Bisa dapat inkt
1 fis. cadeau.

5e. Harganja moerah
Pesenan-pesenan

berdiploma

Pasar

Baroe.

Batavia

Singa

kirim rembours. Waktoe pesen minta 4 Pn
keterangan,

sedeng

haloes,
dari

bagaimana

hal

atawa

warna-warna

toelisannja

TOKO
Kramat 14

1.75,

Dan “Tapal T

kasar.

gagangnja.

Gagang

|

(-00.

k

dapat

warna-war-

“ f£ 4,00 sam
Ta

2

tjoetji lekas mengkilat
tetap

itam-tidak

Ioen-

pirang.

poedjian

dari

segala

bangsalelakidan

Bisa dapat beli di antere tempat
C. HIRAI
&
CO.
Imperteur:
Asemka. Telf. Bat. 1743 Batavia.

perampoean.

& Ce,

kalo

dateng

boelan

laat

Groote

Geld Lotery. 1/10 f 1.15.

1/4 f 2.85. 1/2 lot f 5.60. ' Geheele
lot f 11—, Rembours tida kirim.
Tamba ongkos aangeteekend f0.30
Pesenan obat berikoet oeang ongkos

vrij.

bisa

pesen

FRANK
&
SEMARANG.

pada

ZONEN

:

Ina: £ 250—£ 3,00

RIO N ah
Batavia-c, P
—

Tel. 1981 WI,

has 2

atawa

sakit atawa sedikit magalin misi
bisa toeloeng . Prempoean "hamil
djangan makan.
Tida mengganggoe kesehatan Badan. Dan selaloe
ada sedia oewang loterij besar.

FIRMA

bisa

159.

3. Atoeran pakenja ada berikoet dalam doos
obat terseboet.
Boeat djoeal dikasi reductie. Ini obat soedah

aa

Melainkana

sekali.
loear

4 djam. Harga 1 flesch f 1.—.

bosat loeka-loeka dari sakit kotor ini poeder lantes toemboe isi

jang

le. Keloearnja tinta
selaloe tetep dan
rata.

ini pil speciaal

sakit atawa tida djika makan ini pil tentoe bisa semboeh dalem

Thais,

dia-

kering

SEXRALIN. Obat koeat njang pa
ling djempol boeat lelaki toea atawa moeda. f 1.50 -besar f 14.— tang
goeng ini obat akan memoeaskan.
RIVIANS.
Zonder Injectie tanggoeng bisa toeloeng penjakit (syphilis) maskipoen soeda lama ini
obat
tanggoeng
bisa
toeloeng.
f 5.25 besar f 10.—
MAGALIN. Djangan soesah atawa

9

tida soeka

semboghken penjakit kotor toemboeh mangga (sheshoadan lain-lain, makan 1 of 2 flesch lantas baek. Harga 1
f 1.50.
PEK TJOK WAN, (Obat sakit kentjing) ini pil speciaal
semboehken penjakit kentjing'nana biarpoen jang soedah
atawa jang baroe mendapetin di waktoe kentjing merasa

Noerdiz

.

ling bagoes

Sa

badan selaloe tjape sadja, kalau makan ini obat di
makan,
tanggoeng penjakitnja lantas ilang. Harganja f 3.— per pond
:
dan f 1.15 per V, pond.
KO TISAN (obat sakit wasir) satoe obat jang mandjoer
(2)
boeat segala penjakit wasir. Wasir dalem maoe poen wasir di
loewar, kaloe soedah pake ini Yosan dalem 8 hari tanggoeng
semboeh dan akarnja teroet terbangkar Harganja satoe botol
f 2.50.
(3) FO” KO WAN, ini ada obat jang paling baek boeat prampoean jang sakit pektay, sakit boelan, pinggang ngiloe tida bisa
dapet boenting kaloe makan obat ini pasti aken dapet hasil jang
3
bagoes Harga satoe flesch f 1.50.

PIAN TOK WAN

memo-

Tidak berboekti wang dikasi kombali.

10 tahoen
Speciaal mengobatin roepa-roepa penja-

pakenja

soedah

toer

» BISA DAPAT BELI Di SEGALA TEMPAT

TOKO - TIGA 85, BATAVIA.

roepa-roepa penjakit loear dalem.
Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang terkenal kemandjoerannja srenta banjak boekti-boekti dan poedjiannja seperti di
|
bawah ini.
LIAUW FIE KO, (obat sakit batok) moenta dara batok
(2)

dari

itam seperti brliliant.
2. Ramboet tinggal

CHIRAI

(4)

praktijk

doek dengan aer sedikit,
dioles-oles dengan sikat

Oa

kit batok, batok darah, sakit kotor, sakit
sakit tempolong, sakit peroet dan
mata,

O.D.

gampang-waktoe

bosat menjamboghkan roapa? penjakit didalam dan logar badan,

RT

di kampoeng2.

sesak, dan badan

dan

PEMBERIAN
TAHOE
SOEDAH LAMA DITOENGGOE2 SEKARANG BAROE DATANG !!
Obat bikin itam ramboet Tjap Bintang Boelan
1. Obat bikin itam ramboet tepoeng powder,

Sekalian Langsa. ada
sama

Djamoe NJONJA MENEER jang TOELEN

serak napas

theorie

Agent dari ZEISS-Lenzen
Pasar Baroe No. 83 — Tel. WI.

FOR.DE.I.

soeara

Awas!

peringetan:

SOLE AGENT

reak,

peladjaran

C. FIELIEN

. Sub Agenten:
Tan Tjoan Lo Kramatplein No. 57 Batavia - Centrum.
BABA GEDE Kalilio No. 14 Batavia - Centrum.
Toko TANS Pasar lama t/o Pand-huis Mr. Cornelis
Tan Tek Liong Prapatan
Mauk

koeliling

Perhatiken !

TIONGKOK SUPER - DE - LUKE
»VEN
SHU
SHEN”
hari lagi main di PRINS- THEATER

pakelah katja - mata.
Opticiin

djaoe, soepaja
lebih
Berdajalah
Toewan dan Njonja poenja penjasemboe, perloe
kit bisa mendjadi
jang TOELEN dari
tjari Djamoe
MENEER"
NIJONJA
SOERABAJA.
Teroetama kita poenja Djedjamoe
dan dara, meskiKentjing Nana
sekali, sanglama
soeda
jang
poen
Ini merk jang
sedikit
dengen
baek
goep di bikin
TOELEN dan ASELI
waktoe sadja.
$
Java: THIO KIOE LIN P. Sawah
Hoofdagent West
besar No. 23 - 25 Batavia- Centrum.

tida djoewal

REVUE

SATOE KATJA MATA MEMBIKIN PENGLIATAN
DJADI
TERLEBIH
BAEK DAN BIKIN ROMAN
BERTAMBA KALIATAN TJAKEP!
Dan teroetama: Bagimana ,,aneh” kaliatannja saorang
jang tidak bisa liat betoel, kapan ia tida ingin pake
katja mata. Dan salaennja itoe, saorang jang saharoesnja pake katja-mata, tapi tida pake ini membikin
tamba roesak pengliatannja.
MAKA ITOH: siapa jang perloe dengen katja - mata,

Saptoe dan Minggoe 4.30 sore.
MATINEE:
BOBBY BREEN dalem LET'S SING AGAIN.

Peringetan:

4 sore

M.

Kedoea:

Racketeers

MALAYAN

djam

tong dan mendjahit pakajan lelaki dari segala model, wang sekolah
f 5.50
seboelan, lama: beladjar hanja setahoen.
Coupeur Cursus, memberi peladjaran memotong pakajan lelaki, wang
sekolah f 5.— seboelan, lama beladjar hanja 6 boelan.
Coupeur schriftelijk cursus
(Beladjar
memotong pakajan dengan
soerat, f 3.—, seboelan 6 boelan tammat,
Segala tempo terseboet dengan Garantie. Sampai mendapat DIPLOMA. Segala alat2 beladjar GRATIS dari sekolahan.
Goeroe2 Gediplomeerd dan ahlie2.
Djoega sedia Internaat pembajaran f 7.50 : f10— dan f 15.— seboelan. Dan sedia tempat sewaan, roemah f 1.50 seboelan
lampoe
GRATIS.
De Directeur

moentjoel kombali dalem satoe GOLUMEIA Western dramma jang paling heibat, ramee dan seroe,

Ranger

jang

KLEERMAKERSCHOOL en COUPER CURSUS
Dj : Mesdjid lama PALEMBANG

f

ALLEN

BOB

besok hari Saptoe

Awas!

FILM

Dengen
Ronald Reagan — Ila
Rhodes — John Litel

dan Minggoe 23 Juni '44.
DOEA PROGRRAMMA:

|

Matinee:

THE

»Secret
Service
Of The Air"

Batavia-C.

-

Pasar Senen

pertoen-

ENDs«

THEATER KE ?:

Ini malem tanggal
21 dan 22 Juni '40
film Warner Bros jg
spannend penoeh pengalaman jang berbahaja dari orangorangnja politie Resia dari Amerika.

Film Hindustan

brikoetnja

poenja film drama

DEAD

tida boleh
honton.
—

malem

satoe film dara jang oendjoek bagaimana penghidoepan sekoempoelan anak2 nakal di New York
dengen
SYLVIA SIDNEY — JOELMc REA — HUMPHREY BOGART

Gravet - Miliza

Pantjoran

Mes

Artists

21 JUNI —

berfaedah:

Oueen - Theater

Iu

s0e-

Pertama :

United

Korjus

Minggoe

Hari

djoeken

Rainer - Fer-

Anak?

malem

PRINS THEATER:
130 & 945
Moelai ini malem dan

Saptoe-

TZ“
WAL
dengen

tida kehabisan
tempat.

Moelai

1940

SsTHE GREAT

dan lain2 lagi.
g
meng
Satoefilmjan
haroeken hati!

siang?

— Ini

HEADS

Minggoe djam 4 spre

MOCHTAR) TITING
ANNIE LANDOUW
KARTOLO

t

Programma:

'40

MATINEE: 22 — 23

Sg

dalem mana ada
(ROEKIA . —
main

23 Juni

BATOE

BLOCK

SITI AKBARI

Dateng

20 sampe

KEPALA

penonton

-

BATAVIA

Sobat baek kenalan lama dari Publiek, dateng
kombali dalem satoe Super productie baroe.
STAN LAUREL dan OLIVER HARDY

Persembahken . inis
j.
malem dan malem? FX
berikoetnja.
$
FILM INDONESIA $
' jang telah dikagoem

—
Moelai

berikoetnja

8

AN

Prinsen-Park, saravu

GLODOK

dan malam

NIAS CI RE

Lembaran pertama pagiaa IV.

€

malam

“

PAT
DISEWAKAN
di

Gang

Poengkoerweg

10.

meoelai

Lontar

IX

R
1 Juli:

(didepan

Hoofdk. Pandhuisd.) No. 8 & 9,
masing2

f

27,50

dan

f 22,50.

Keterangan pada Telf.150 Mr.Cornelis

Kantoor

Solitude.

DITJARI kosthuis oentoek seorang jang bekerdja. Bajaran
djangan lebih dari f 13.50 seboelan. Soerat:soeratadreskan
pada no. 1040 ini soeratkabar.
MAOE
DIDJOEAL.
1 fototoestel merk Fothflex 6X6 lens
F: 3,5. Keadaan masih baik.
Boleh lihat di Mentengweg 14,
Bat.-C

Gids van Batavia (kaart Batavia) harga doeloe f 1.10 sekarang
hanja f 0.94 dengan, ongkos. Pe-

san pada adm. Pemandangan —
Batavia-C.
"
Boekoe

Agentschap en Bijkantoor
PEMANDANGAN
di
BANDOENG

JA

masakan

Pe

Tea

segala

(kookboek) dari Popo

goeroe masak jang soedah terkenal di Indonesia. Harga Iste
“|deel f 0.60, 2de deel f1.-—-, comIpleet f 1.60, ongkosf 0.08 pesan
pada administratie Pemanda-

ngan — Batavia-O,

3 Ha te

“PEMANDANGAN
mam

Saya ara

3

TAN AA AMA HM pia

5 tingnja,

Ik onoo

ot

Ta

Oa

-

@
H4 PENIISENAN

Men

ageringkan dan meaan padi

Dalam
kegentingan
sini,
P.B.P.K.V.I. mengabarkan pa
da Antara bahwa berhoeboeng

Oleh Soetan Sanif..

Djawab seorang moerid: ,,Bila

'dengan adanja ,,Staat van - Be-

.soedah kering bolehlah diikat e-

leg”, maka seperti pernah

rat2. Ikatan2 sedapat- -dapat didja

barkan, kongres:

dika.

PKVI ke VIII

jang hendak dilangsoengkan di
.dikan sama besarnja.”
Kemoedian baharoelah boleh | kota Djakarta pada penghabisan
telah ditoeai, diapakandisimpan”, kata toean Dalil. Se
boelan Juni 1940 dioendoerkan
an,
adiitoe?”.
koekatak
sampai
pada waktoe jg tentram.
soedah
tadi
“Ibagai
poela
Djawab seorang moerid: »Paada
itoe
menjimpan padi.
itoe sekeringkan, kalau soedah
Demikian poela karena Nege
sjarat2nja. Apakah sjarat2nja?”
ring” dimasoekkan
kedalam
dalam Perang dan
,Tjoba dengarkan! Karena hal .ri Belanda
emboeng."
Hindia Belanda
sebagian
dari
jang hendak koekatakan ini koelihat beloem pernah didjalankan
Keradjaan dalam kegentingan,
Sambil tersenjoem toean Dalil
sikap PKVI. perhimpoenan jg.
orang disini.”
"kata: ,,Djawab jang demikian
anggautanja sebagian besar terdi

Hak salah. Tetapi pada pikiran

»Dahoeloe

soedah

kita pertja-

he terlampau pendek, karena me
peringkan padi memakai bebera

kapkan, padi jang masih ada disawah banjak godanja, boekan?

h sjarat. Menjimpannjapoen bebe-

Padi jang ada didalam loemboeng

toe djoega. Apakah sjarat2nja?

poen ta' terhindar dari beberapa

joba kita oeraikan satoe persa-

goda. Kamoe Sendiri tentoe ta-

er”

hoe apa goda
pan didalam

Kamoe

ri dari

makloemat PVPN.
as
b.-

toeai itoe haroes ditoempoekan “dahoeloe barang doea ma. Tentoe beloem. pernah ka-:
oee pikit-pikirkan apa perloenja
ekerdjaan itoe, boekan?”

seorang

moe-

rid.
»Benar”, kata toean Dalil. ,,A'pakah 'akal mentjegahnja?”

Penjetoran - goena.

Djoeta

bedah biasa melakoekannja. Amaksoednja boleh djadi ta'ada

ialah

loemboeng

itoe haroes

pat

lantai dan dindingnja. Lagi |

ra-

Penghasilan

keatas.”

anjak “mengandoeng air. Bila
»Benar”,
oedjar tocan Dalil.
adi itoe ditoempoekkan, mendja
jas. (Oleh karena panas,
»Lain dari itoe ada lagi oelat dan
ah mengoeap
air jang
boeboek jang meloebangi dan me
didalamnja. Dan lagi panas | makan isi bocah padi itoe. Goda
g terdjadi itoe menjebabkan “itoe, kalau tidak ditjegah, akan
oeah jang masih beloem masak:
banjak meroegikan kita.”
etoel, mendjadi masak. Peker.Oentoek mentjegahnja, haroes
jaanitoe biasa djoega dikatakan
lah didjaga, soepaja padi jang di
ang memeram.”
masoekkan - kedalam. loemboeng
.Djika

haroes kering
masih basah,

soedah diperam, baha-

be padi itoe didjemoer. Tali.pe-

betoel:. Padi- jang
. djika - disimpan,

mendjadi boesoek.- Oleh

ikat ikatan2 padi itoe dilepas.

itoe moedah

dimakan

oelat

bednja ialah soepaja gagangnja

diikat

roeslah loemboeng itoe sebeloem
diisi dibersihkan lantai dan din-

"Keesokan harinja ikatan2 padi
ve didjemoer poela, tetapi gaangnja dihadapkan kebawah. Apoela meksoeduja pekerdjaan

Diatas
“loemas dengan
kapoer.
lantai dihamparkan djerami kering. Diatas djerami itoelah ika.tan2 padi itoe ditoempoekkan.”

endjadi
cela.

SI

“kering”. Sarana

06?”
Kata bapa Moesa:

.Maksoed-

berangkai)?”
Djawab

ag
ata tocan Dalil
la, Doea hari beloemtah tjoe
aik-baiknja

didjemoer

sehari -

gi. Pada hari jang ketiga ikan2 padi

itoe didjemoer

poela.

adi itoe.”“

mengeringkan

adi itoe?” tanja tocan Dalil.

—

DITJARI

MANTRI2

— OPNEMER

i Residentiewaterstaatsdienst

,Menjimpan

Bandjermasin dapat diterima

er

boeat

$ Dapat DITERIMA:
ing soedah banjak praktijk
sn pandai mengerdjakan warpassingen ditanah jang rata
an tanah rawa.
ERATOERAN GADJIH: Dji1 dipandang tjoekoep kepanjiannja aken menerima dag-

kata- toean

toengkan. Goenanja ta' Tain ialah soepaja dapat angin. Dan bi-

la bibit itoe beroepa gabah, sebaiknja disimpan - didalam kaleng minjak tanah jang diberi ber
“ toetoep

rapat.”

Akan penoetoep tjeritera itoe
kata toean Dalil: ,,Djangan loepa
2— -h terreindaggeld -sering2 memeriksa, kalau2 atap
#LAMARAN PADA : Pa- “Toemboeng botjor. Kalau ada, ta'
| toean fd. Hoofd van den | dapat tiada bibit dan padi jang

3 Pan

an

asin —

ana

di

diperoleh dengan
itoe, akan roesak
djan.”

404

Menoeroet tjatatan

Centraal

Kantoor boeat Statistiek selama
boelan Mei barang jang dikeloe
arkan dari Tanah
Madoera
122.7000
harga f 31.900.000.

Djawa dan
ton dengan

jang soedah

“moelai dengan pekerdjaannja, ti

ap Waktoe

sanggoep . oentoek

mempersoalkan andjoeran2, jg.
penting bagi oesaha mengerdja
kan tjita2 itoe. (Aneta).

Kongsol

Djendral

tjoema.

Perantjis.

Goena
- Kongsol Djenderal Perantjis
dikota ini ,toean Delage, minta
dikabarkan,
bahwa,
berhoeboeng dengan pernjataan sympathie dari banjak orang dide-

'pan'kekongsolan Perantjis jang
laloe itoe, perloe

dioetjapkart

terima kasih, oleh karena -hal itoe adalah satoe tanda pernjata
an tjinta kepada negerinja.

soesah pajah
ditimpa- naga

mereka

Personeelsverordeningcommissie

jg.

dim obiliseer.

Hoofdinspecteur,
hoofd dari
Staatsspoorwegen telah memoetoeskan:
5
Pertama:

“StasiBkastan

tidak oesah

jg.

bajar (pertjoema)

ialah diberikana sepandjang dja
lan2 S.S. di Djawa:
-a. Colli, jang isinja boekoe2, goe

na mereka jang masoek mobilisasi di Betawi,

—

S.S. per

Soerabaja.
Pengiriman2

'Bandoeng
5

itoe selajaknja

dialamatkan kapada Komandan

lons, dan jang mendjadi anggau

Kedoea: ditetapkan, bahwa:

ta2nja ialah hoofd van het Be-

a.

zoldigingsbureau,

B.

Krijger,

dan Inspecteur le klas der
nerale Thesaurie, mr. J.W.

Gevan

Hoogstraten.
Tentang maksoed dan pekerdjaan koemisi ini, jang soedah le
bih doeloe
dioemoemkan pada
pendiriannja ialah baroe didjelaskan dengan
pendek sekali.
Inilah landjoetnja:
Keadaan loear biasa jang dialami Hindia
Belanda, setelah
Nederland diserboe oleh Djerman, berakibat adanja peroebahan jang choesoes pada pekerdjaan itoe diloeaskan,. sedang

pada lain fihak

nampak

poela

kekoerangannja oleh karena ter
njata, bahwa beberapa dari pekerdjaan ini tidak berapa pen-

kembali:

b.

dengan segera akan berla

garnizoen

jang bersangkoetan.

b. barang2

jang diberikan

ha-

diah, diperoentoekkan goena po
litie, lasjkar dan marine.
Pengiriman2 ini selajaknja di
alamatkan “ kepada
hoofd van
Plaatselijk bestuur jang bersang
koetan.

pengangkoetan

barang2

dari paling sedikitnja setengah

kg. dan paling banjaknja 30 kg.
(tiga poeloeh kg.) beratnja jg.
sesoenggoehnja tiap pengiriman
haroes dikirimkan setjara bestelgoed.
b.. pengangkoetan- barang2
jang lebih dari 30. kg. (tiga poe
loeh kg.) tiap2 pengiriman haroes dilakoekan dengan vrachtgoed.

C..

pada

adres

atau

pada

vrachtbrief jang oleh pengirimnja dibeli sendiri, poela pada soe
rat pengantar akan ditjatat:
.Kosteloos vervoer ingevolge
beschikking:
Hoofdinspecteur,
hoofd der Staatsspoorwegen ddo
18 Juni 1940 No. 22506/40”.
Ketiga:

peratoeran

ditetapkan,

ini:

se

naa

Pengoeroes

bahwa

R o € -

Moesli-

Piatoe

mah

djam.

stichting

Stoviaweg 4a minta kita

min,

kabarkan:
Consultatie

R.P.M.

bureau

oentoek orang2 loearan, jang se-.
djak doeloe hingga sekarang djadan
Selasa
hari
pada
toeh
sore,
Djoem'at moelai djam 5-—6

maka moelai tanggal 1 Juli 1940

djam tsb. akan dioebah mendjadi: tiap hari Selasa dan Djoem'at
moelai djam 3—4 sore.
Perbedaan

memberi

keroegian

Pertanjaan-toean
Juni
18
Mochtar,
1940.
Menoeroet pekabaran jang disiarkan oleh pers katanja vrijwilhulppolitie di Cheri| ligers dari
bangsa Eropah tiap2
bon jang
hari diberi keroegian f 1.50 dan
jang bangsa Boemipoetera 40
cent.

pekabaran tadi betoel,
Djika
penanja ingin memadjoekan perapa
tanjaan kepada Pemerintah
Ia tidak bersependapatan dengan
penanja bahwa perbedaan pemberian keroegian tadi tidak patoet adanja. (Aneta).
Indische pensioenen.

Soedah diadakan pembitjaraan dengan menteri. djadjahan
oleh pemerintah Indonesia. Per

loenja oentoek mengambil pera
toeran,

jang

menetapkan,

bah-

wa pembajaran pensioen kepada
mendapat pensimereka jang
oen, jang tinggalnja diloear ne
geri (diloear tanah2 jang didoe
doeki moesoeh dan tanah moedilakoekan oleh
soeh), dapat

kantor Indische

Pensioenfond-

sen di Betawi, manakala pemba
dilakoekan oleh
jaran mereka
salah satoe dari kantor tsb, di
Oentoek segala
Indonesia ini.
pekerdjaan ini mestilah perloe
perantaraan pegawai2 Diploma
tiek

dan

Kekongsolan

Belanda,

jang akan dioesahakan lebih da
hoeloe oleh wakil dari Ind. Pen
sioenfondsen tsb.

Semasih mereka jang berhak
pensioen itoe berada di daerah
sterling-franc,

maka

aa

guldenrekening. (Aneta).

|

' Camouflage
Hari Sabtoe j.l. telah disiarkan soal jang mengenai camou.
flage- verordening.

dengan itoe,
diterangkan,

maka disini boleh
bahwa mereka jg.

berkepentingan
boleh meminta
keterangan-keterangan. Permin
taan keterangan jang menge-

3

nai tjara dll. jang bertalian de-

ngan

camouflage

(penjamaran

soepaja tidak
kelihatan)
gedoeng dan lapangan soepaja tak
dapat diketahoei
dari oedara,

tjoema bisa dilakoekan dengan
toelisan (schriftelijk)

kepada in

spektoer dari Militaire
Luchtvaart di Andir, Bandoeng (Ane-

ta).
Propaganda L. B. D.
Kemarin sore djam 5 di Mr.-

Cornelis

telah diadakan

propa-

ganda
oentoek
ketenteraman
oemoem, bertempat diroemahnja
Wijkmeester Oetan-Kajoe, dipimpin oleh Wedana Mr.-Cornelis.
Pertemoean dikoendjoengi oleh

koerang

lebih 200 orang.

Sebe-

loemnja rapat dimoelai Penghoeloe dari Mr.-Cornelis dipersilafi- “
kan oentoek membatjakan alfate-.
hah,

kemoedian

Wedana

terse-

boet mengadakan lezing tentang
pekerdjaan L. B. D. Spr. mengingatkan kepada hadlirnja soepaja tetap tenang djika ada kedjadian
apa2,
menoeroet
segala
perintah jang diberikannja dan
sedapat-dapat memberi pertolongan kepada pegawai L.B.D.
Kira2 djam 5.30 ,lezing telah
selesai dan pertemoean ditoetoep
dengan selamat. (Aneta).

Schatkistpapier dalam volks
raad.
Diterima.
oesoelMI as
Volksraad telah menerima ren
tjana poetoesan oentoek meninggikan djoemlah jang paling tinggi. dari “schatkistpapier dari 40
djoeta dengan 35 djoeta roepiah
lagi. Penerimaan
itoe dengan
tidak memakai
debat. ataupoen
poengoetan soeara.
Rengelocaranja
ka va
habak.
Poen volksraad telah memoetoeskan dengan tidak debat dam
poengoetan soeara dengan voorbehoud satoe rentjana nood-or-

donnantie

oentoek memandjang-

kan pentjaboetan hak pengeloea-

Java

Tabak

goena

sementara

waktoe .itee
(ikoet termasoek
Gjoega
daerah kesoeltanan dan
kesoenanan) “dengan 1. tahoen,

moelai dengan 1 Juli depan.
Rentjana
marin

telah

itoe moelai hari kedibitjarakan dalam,

sectie-vergadering.

(Aneta).

Penghasilan pasar bedriif Dan
pelelangan
ikan.

Selama boelan April penghasilan Pasarbedrijf Gemeente Be
tawi
adalah f 30.375.60,
sedang penghasilan pelelangan i-

kan Betawi

f 506144,

djoeng Priok f 607.05,
ga
kesemoeanja
f 36.044.09.

Tan-

sehing-

berdjoemiah

pembajaSedjak Januari sampai April,
penghasilan terseboet adalah da

da mereka jang tinggalnja diloe

ri Pasarbedrijf f 132,442.55:
dari “pasar
lelang
Betawi

ar daerah tsb. goena sementara
waktoe

akan dibajarkan sepa-

roh. dari pensioen haknja itoe
(bruto-pensioen), sedang bagi-

.

Berhoeboeng

ran pensioen itoe akan dilakoekan sebagai biasa sadja. Kepa

an pensioen lainnja itoe dengan

3d

man

Berita R. P. M.
Peroebahan

dan

Beloem
lama ini telah dioemoemkan tentang adanja badan
koemisi pengoesaha goena penjoesoenan baroe dari pegawai
pemerintahan, berhoeboeng
de
ngan keadaan jang loear biasa
ini. Koemisi ini telah mempoe
njaf voorzitter ialah Onderhoofd
dari Generale Thesaurie, W. A-

dikoerangi dengan pemotongan
jang biasanja
diadakan4 pada
oeang pensioen itoe dan pemotongan2 atas nama mereka.sen
diri oleh Javasche Bank disini
atau oleh bank2 lainnja di Indo
nesia ini jang
ditoendjoekkan
sendiri oleh
“jang berkepentingan itoe, akan ditjatat dengan

dan tiap2 waktoe dapat ditarik

mendapat

rat dan Laoet kini telah diperik
'sa, pekerdjaan2 apa sadja goeDe“na ini jang akan terboeka.
ngan lekas hal ini akan diberi
tahoekan.
Bolehkah diberi tahoekan disi

“Ini, bahwa koemisi

,,Gabali

Dalil. ,,Sebaiknja bibit itoe digan

los verband (tida

'

bibit tjara demi-

kian tiada bagoes”,

'berapa pegawai mantri-opne-

2.344 ton garam de-

Pengeloearan
barang dari Tanah
Djawa dan Madoera.

tanja toean Dalil.

bapa Moesa:

Djawab seorang moerid: ,,Biasanja bibit padi ditoempangkan:
diatas toempoekan padi.”

-

boelan

ngan harga f 300.032.

poela tjara me(padi jang tidak

gi. Tingginja tjoekoep 60 atau
70 centimeter. Kalau ketinggian,
padi itoe lekas mendjadi panas.”
Apa demikian djoegakah tjara menjimpan bibit padi?” tanja
tocan Dalil.

.Djika soedah kering, diapakan

Mei 1939

itoe ha-

Benar”, kata toean Dalil. ,, Te
“ingat, bak itoe ta'
tapi haroes
boleh diperboeat terlampau ting

agangnja
dihadapkan
keatas.
iasanja kalau hari panas, tjoe-

beplah tiga hari

ama

baiknja disimpan didalam goeni.
Kalau goeni tidak tjoekoep, boleh
djoega disimpan didalam bak (pe
ti) papan atau bamboe beranjam
(sasak).”

sep mengeringkan padi itoe. Se

dalam boelan
2.501 ton de-

ga f 318.336 dan dalam

Lantai dan dinding di-

,Bagaimana
njimpan gabah

ja soepaja bocah padi itoe men
P3 kering.”

oentoek

pendidikan goena beberapa pekerdjaan lasjkar dan marine jg.
tertentoe.
Mereka
jang ingin
ikoet dalam pekerdjaan itoe, akan tetap menerima gadjinja da
ri pekerdjaannja sehari2, poen'
djoega pangkatnja sehari2 a-

Pengangkoetan dengan
menijegah

dingnja.

ET

sanggoepkan

garam.

dianggap sebagai hal jang ber
lakoe goena sementara waktoe

pemerintahan itoe sebisa2 mes
koe.
ti bekerdja jang sebanjak2 fa'edahnja. (efficient).
Deviezenordonnantie
Adalah
kewadjiban koemisi
Dengan
officieel diberitakan
itoe oentoek mengerdjakan sebahwa sebagai ambtenaar jang
gala tenaga
goebernemen itoe . djoega ditetapkan oentoek. medemikian roepa jang
sebaik2ngainat-amati
hal2 jang. dilanja, dan soepaja
penambahan rang menoeroet artikel2 19, 20,
pegawai sedapat moengkin
a22, 23 dan 24 dari
Deviezenkan tertjegah. -Goena ini koeordonnantie 1940 jalah accounmisi itoe akan beroesaha soepa
tants, adjunct accountants dan
ja pegawai jang tempat kerdja
boekhoudkundige
.ambtenaren
nja tidak” banjak, bisa dipindah
dari
Gouvernements
Accounkan ketempat jang banjak peker
tantsdeinst dan dari Belastingdjaan, karena keadaan waktoe
accountantsdienst.
Lagi poela
HAL «
Directeur
dari Deviezeninstituut dan semoea ambtenaar daPada choesoesnja personeelsri instituut tadi jang dikerdjaverordening . itoe akan bergoena
controle
kan dalam afdeeling
djoega pagi pembelaan
negeri
dan inspectie.
(Aneta).
dalam arti kata seloeas2nja (da
lam hal ini jang dimaktoebkan
djoega ialah polisi). Dalam pa
Nasib malang
da itoe pemerintah soedah meRebo j.I. seorang toekang lonjetoedjoei.
pikiran - oentoek
'belandja ke Pasar
tek hendak
memberikan
“kepada pegawai,
Senen. Ketika ia hendak mengam
“dengan mengingat oemoer, kebil. oeangnja, maka tahoelah ia,
tjerdasan
dan ketjakapannja,
bahwa oeang jang ia bawa sekesempatan oentoek memadjoe
djoemlah f 2.10 tidak -ada lagi,
kan diri dengan kemaoean senatau lebih tegas: dompetnja di: diri — oentoek lamanja 1 atau
gondol pentjopet. Kini pentjopet2 tahoen — bahwa tenaganja di
nja beloem tertangkap. (Rep.).

kan tetap didapati sebagai tadi
.ngan harga f 320.128 dalam boe. | nja.
Oleh Komandan Angkatan Da
lan April 2.487 ton dengan har

dan

boeboek.”
,Akan

cie Djawa Barat
Mei berdjoemlah

karena

an, laloe rangkai padi itoe diamparkan tipis2 ditanah. Mak-

soedah

Pendjoealan garam di Provin-

topi. Goenanja soepaja binatang

'itoe djangan dapat - memandjat

Maka kata toean Dalil: ,,Padi
. ng 'baharoe ditoeai itoe masih

keempat

ka nampaklah, bahwa J.B. telah
menerima djoerirlah f3.984.164.52
“(Aneta).

poela pada tiang loemboeng itoe
dipasang seng jang berbangoen

ng tahoe.”

jang

sokongan

Javasehe
(akan ditjatat oleh
Bank, goena-sokongan kesengsa
ran dinegeri Belanda itoe. Dari
pemberian tahoe jang ke 29 ma-

Djawab moerid itoe: Akalnja

Oedjar moerid2 itoe: ,, Memang

KE .I loyaal,
PKVI berdiri
dibelakang

pemerintah

pada jang disimloemboeng. Siapa

kata

sTikoes”,

gouvernement,

dan bersetoedjoe 100pCt. dengan

jang tahoe?”

sekalian soedah tahoe,

hhwa ikatan2 padi jang baharoe

pegawai

hingga
bolehlah oentoek ditoenda doeloe mengoesahakannja.
Selandjoetnja bagi

tiap orang akan djelas poela,
bahwa dalam waktoe ini badan?

PK. VI

69

pkan tentang mengering-menjimpan padi. Katanja
imoerid2nja itoe: ,,Ka-

Ora

mia.

pagina |.

f 20.908.33, dari Tandjoeng Pri
ok f 2.563,50- sehingga semoea ,
berdjoemlah. f 14.006:67...“. .

BOR ANN

(tasansa

ke doea

Menebar

mearana

t

Lembaran

:
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PRISTIWA SEMINGGOE

Ba

ini

'ngan

Italia Graaf
sGezant
dengan stafnja
Mazzolini

rang

minggoe

kota

meninggalkan

pehak

| kepentingannja

0,

Cair

Italia di

Legatie

oleh

Mesir: di wakili

Zwitserland, dan bersamaan de-

ngan itoe poela Legatie Mesir
PaAhmad
Moerad
Rom

meninggalkan

sha

di sana

kepentingannja

sedang

a,

di wakili oleh ambassade United

States, antara kedoea belah pehak pemerentahan itoe soedah di
poetoeskan perhoeboengan di-

tapi itoe, sebaplomatik,
Magai kata Premier Ali

sekali-kali tiPasha,
her
dak berarti jang kedoea belah
keadaan
pehak berada dalam

Walaupoen beloem lagi

perang.

perma'loeman perang di oemoem-

beloem

ini, masih

nampaknja

Pe,mendictee”
dak
sarat2nja jang
rantjis dengan
tidak boleh di bilang ringan dan
sebabnja samApa
enteng.
koesoet
pai sedemikian roepa

adalah besar artinja bagi kesela-

matan kedoedoekannja pehak Ing
geris di Gibraltar, dan tidak bisa

“di sangkal lagi jang pehak Italia

sedang mentjoba dengan giatnja
oentoek mentjoetjoekkan dj a roem Fascistnja di Ma-

Tripolie
Abisinia,
dan
k
rou
Tob
Barat,

Idin2 lagi, sedang benteng2 ItaHadi Capruzzo dan M ajani benteng-bendalena,
teng jang paling hampir dan ber-

dekatan sekali dengan Mesir,
soedah djatoeh ke tangan Inggetis:

Sementara itoe pehak IHalia te-

roes poela melakoekan serangan2
selakoe djawaban terhadap Mal

Sidi
dan
Sollum,
ta,
dan-kemaren ini,
Barrani,
mepesawat2 Italia soedah poela

njerang tapal batas Mesir jang
mana

menjebabkan matinja be-

berapa

orang

terdjadinja

militair Mesir dan

ketjil.

keroesakan2

eBaroe sadja tersiar berita penj

angan itoe, orang soedah mem-

poenjai pendoegaan jang peme-

rentah di Cairo'akan segera me-

roepanja, me
lain
Tidaklah
dah
lainkan karena hebat
Djerdesakan
sjatnja

drid itoe tjoema sadja, kini hasil-

nja masih boleh di ragoe-ragoe-

kan.
Sikap Oemmat Islam dan Arab di sekitar Laoetan tengah,
makin
lagi,
kepada pehak

siak wasangka
tjondong,

Djerman,

tjis

giani di pegang moesoeh dan ta'
bergaja lagi, garis
moengkin
pertahanan dan Pembelaan Pedan
rantjis terpoetoes-poetoes
menjamboeng
tidak samboeng
lagi,

anti-I talia, dan di

jang

te-

lah di lakoekannja terhadap ne
geri negeri Islam, teristimewa
“Tripolie, Ethopia dan Aibania.
'“Pendeknja di djelaskan jang Italia ada mempoenjai niat2 Soe
terhadap negara2 Islam dan me

in. Sjarat2

melakoekan

Italia di saat Italia

terhadap

serangannja

Mesir,

daerah2

doegaan

tapi

orang sekali ini, roepanja

mele-

telah beroending dengan

R'a -

set, karena Ali Maher Pasha sedja

Farouk

memberi ke-

terangan, jang Mesir beloem lagi
akan mema'loemkan perang, berkenaan

dengan

serangan

baroe? ini di lakoekan

jang

itoe, kare-

'mang dari doeloe ia mengintai-

mentjari ketika dan saat jang
semaksoed Italia oentoek mendoedoeki Mecca dan Madine tidak tersemboenfi lagi.

dan tindaLangkah-langkah
kan2 Italia jang terdahoeloe itoe,
jang tjoekoep berbahaja, kemba-

na kedjadian2 jang sematjam itoe

seringkali terdjadi, dan masih
moengkin di bereskan dan di selesaikan dengan djalan diplomatik. Dus, kedjadian kemaren itoe,

masih di anggap

incident-

batas, menjatakan
tapal
perma'loeman perang di rasa be-

loem lagi perloe.

djika

djah) jalah katanja boeat melin-.
inter-

nationaal,

dan langkah jang di

ambilnja
mendapat

itoe, konon kabarnja
persetoedjoean -dari:

pers

Djazirat

" Kini mari poela kita alihkan

pemandangan

kita ke Eropah,

ke negeri Perantjis, kita dapati
telah djatoeh ke taParis
ngan moesoeh, - dan Ville
kota sinar itoe,
lumiere,

mendadak mendjadi soeram dan

goelita memiloekan hati,

djatoehnja kota Paris

menje-

Rey:
kabinet
babkan
achirnja
tergontjang,
naud
dan
di boebarkan,
terpaksa
Petain
Marschalk
kabinetbangkit membentoek
ketampoek
sadja
barae
nja,
tang
pada
terletak
koeasaan

oe

ia berdaja

goengannja,

Pemerentah Spanjol telah men(Tondoedoeki Ta nger
doengi neutraliteit daerah

herankan

Arabia mengandjoerkan oemmat
di sana itoe oentoek bangkit siap
di sisi Inggeris c.s.

gelap

ba-

pementjari
paja oentoek
Djerdengan
remboekan
djyarar
mentjari
man,

damai

dengan Hitler, ia men-

tjoba oentoek membendoeng

djirnja

dan

derasnja

di
darah
tan
rantjis, dalam pada itoe

ban

Ia O ePemenoe

pembesar2 Internationaal. Samroet warta - Havas dari Bor
bipai di mana pendirian dan si-| ideaux
djoeroe
dari
kap pemerentah Generaal
an
deng
ah
tjara ” pemerint
Fransisco Franco dejang
terangkan
di
opisil
pertempoeran

teroes, titah

masih berdjalan

memberhentikan-

| nja tidak benar, dan selama per

setoedjoean beloem di dapat, se

lama itoe pergoelatan akan di te

toeskan, dan djika perdjandjian2dite
dengan

damai dari

lagi

bela-

Peta

Hitler

moen-

pemoeka dan pemimpin Peran
tjis jang tidak menjetoedjoei
tindakan itoe, teristimewa Rey
naud c.S., kita perhatikan sadja

oetjapannja Generaal De Gaulle
jg. begitoe menantang poetoesan Petain dengan tadjamnja,

,,apapoen
ia berkata
hingga
kita, nddjoega akan menimpa
jis,
Perant
moen api perlawanan
sekali kali tidak boleh soeroet
dan padam”. Tiap2 langkah jg.
meloekai perasaan kehormatan

Beek

der

Direc

dan

van

Ir.

Sultanaatwerken

teur

Hoofd Technische

Opak
Dienst dari Waterschap
Pembitjaraan tadi ber
Progo.
hoeboengan dengan persediaan
air boeat Djokja didalam masa
perang, djika waterleiding men
djadi roesak.

perobahan langgoe sesoeatoe
kah jang penting dari sekarang
dalam kabinet Perantjis, di sa
'at sjarat2 damai di ketengahkan oleh pehak moesoeh.

Adapoen Inggeris, soedah me
moetoeskan oentoek berdjoeang

Aneta terima kabar dari Se
marang, bahwa Seri Sultan pada tanggal 26 jang akan.datang
meRebo pagi, akan
ini, hari

nerima didalam kraton: Seri
K.G.A.A.
Soesoehoenan dan
dan
Solo
dari
Mangkoenegoro
Pene
Djokja.
dari
Alam
Pakoe
ditetapkan

rimaan

pada djam

10 pagi didalam kraton, dimana

pertoendjoekan

diadakan

akan

serimpi dan wajang orang dan
dimana para pembesar akan ber
sama-sama bersantap.

sjat

konon

maha dah-

kabarnja

berlakoe

di laoetan tengah antara angka

tan laoet Perantjis dengan arItalia. Toerkia soedah
mada
tidak neutraal lagi, tapi nonperloe
belligerent, kini masih
setiwa,
peris
roda
mengikoeti
ja.
beloem melakoekan aksin
Damai akan kandas, perang

akan tambah meloeas, atau Ing

geris berdjoeang seorang diri?

GUS

San

lBa
ee

KAM

minim

bab

Huishoudschool.

oedjian

pengabisan,

mini, Sri Soedjijem, Amyrah,
Sihpiwelas, Soeprapti, Sri Istoe
ti, Soestinah, Oh
Siok Tjing,
Alt, Fransz,
Mastini, Moelatsih
Harjati, Prasasti, Esmoe
Ismail, Sri Moeljati, Tan Guat Liang, Sartini, Soehartini, Rasmining Harjati, Lie Bie Nio, Siti
Soedarsinah, Liem Mien Nio,
Soetarti dan Goei Tjo Iem.

Aneta terima kabar dari Djok
ja, bahwa Prof. C.C. Berg dari
Betawi telah sampai disana. Ke
datangan beliau ini jalah atas
perintah dari Directeur yan On
derwijs, teroetama oentoek me
perihal

bahasa

Djawa jang digoenakan di Djok
ja sehari - hari dan mentjatat

semoea tadi dalam plaat gramo

kai sehari-hari disana.

penting oentoek melakoekan hal

terseboet jalah bahasa jang

maka

sekarang

di

pakai oleh para pendjoeal kaoem
perempoean sehari - hari.

banjak

poetoesan,
Achirnja diambil
bahwa tn. Sajoeti dihoekoem $
dipopendjara dengan
boelan
Dus
an.
tahan
dalam
a
selam
tong

moengkin tinggal mendjalani 412
lagi.

Terdakwa naik apel.
pada

peperiksaan

pendengar amat banjaknja,

ini,

baik

dari para temannja ataupoen da-

ri para Wartawan. Sedangkan tn.
Soerono
poela.

hoofdred.

ambisi

datang

Adil

SA

4-2

- Apakah

jang diboetoehi kota

Betawi ' diwaktoe ini, dimana
perlindoengan oedara mesti dioetamakan, sedang jang masoek
oentoek ikoet dalam dienst perlindoengan oedara itoe masih
djaoeh dari koerangnja?
Tidak lain dan tidak boekan

jang diboetochi

ialah orang2

jang dengan kehendak hati ich-

las masoek dalam dienst itoe, jg.
tjakap Gentoek mendjabat djabatan2 jang pertengahan.
Jg.
dimaksoedkan ialah
lowongan
wijkeommandant, jang
djoemlahnja semestinja ialah 135 orang dan
dibagi
dalam tiga
ploeg. (drie ploegenstelsel). Goe
na propaganda dan keterangan
keterangan
diboetoehi sedjoemlah 250 buurtdan 2.000 blckcommandanten.

Dienst2 pertolongan memboetoehi sekali makin tambahnja
orang

jang

ikoet

weer, dienst

pengobatan,

boeka kantornja goena

Dantjie,
Sitompoe,.

Tamboenan, Silaen,
Saroempaet, Be Sun
Sibarani,
Chan
Tjin Ling,
Liem
King,

Tjoe Pek, Kwee Hoo Sing, Santjoko dan Sabar.

djam 6—8 malam dan tempat?
oentoek memadjoekan diri ialah
seperti berikoet:
Ne

Goena Priok (sector I) orang

laki, tocan2: Oei Kiem
Dhwan Ke, Too Swan

nen
Kaaimanstr.
Raad v. Justitie(

Soeharman, Soegiatmo dan Soe
(,,M”).

teur Stadspolitie, diangkat djadi
Ass. Wedana Karangnongko, nama RMNG. Ponopranoto.
Hendrokoesoemo,

RMNG.

Inspecteur Politie kota Solo, dipindah mendjadi Inspecteur Stads
politie Klaten.

2 dekat
toor. «

IV

RNG.

Wedana

Karangnongko,

no.

Regentschapskar-

Kebon Sirik 91.

V

Gedoeng Nautica - Van
Heutz Boulevard. No. 51 djoeroe Madoeraweg.
Gedoeng D.V.G. - Stovia
weg 7.
Chineesch

VII

Landhuis

- Ta-

nah Rendah moelai Passeistraat Mr.

Cornelis

(djala:

simpangan kanan).

leur . B.B.Gouverneur

Afdeelingssecretaris
Solo.
g

afdeelingssecrefarisSolo dipindah djadi
B.B.

GouverneuControleus

di Klaten.

DIAWA BARAT
BANDOENG.
Pedoman Sembahjang Fardhoe.
di
Economy
Dari drukkerij

Bandoeng, kita telah

terima ses

dipin-

di An-

dengan sembahjang, kita anggap

Darsonosastro,

dah djadi Ass. Wedana
dong (Bojolali).

Binnen

boeah kitab Pedoman. Sembahjang Fardhoe. Isinja tjoekoep di:
las dan terang.
Didalamnja dihiasi poela beberapa gambar jang berhoeboeng

T. RM. Iskandar GAIB Kaboepaten, diwakilkan djadi Inspecteur Politie kota Solo.
T.

:
West

T. Karl @uist, Controleur B.B.

T. R.M. Soepono, Wd. Inspec-

T.

Bin-

belakan2
Beneden-

stad).
Jii / Molenvliiet

An, Oei
Po, Lie

Tjoei Dho, Goei Jan Soen, The
Houw Sek, Liem Ek Hiam, Djie
Liong Hwie, Tabri, Soedjono,

diri dari
3 sore di-

Sector2:
Aid. Gemeentewerken,

Kweekschool 6 tahoen, moerid

Liem
nona:
perempoean,
Meliy Nio,
Tjwan Nio, Lauw
Kwee Pit Nio Han Po Nio dan
Widyastoeti, sedang moerid le-

pentja-

tatan ini sampai hari ini moelai

H

perempoean, nona2: Lie Siong
Nio, Sie Better, Tan Jan Nio,
Roekmini, Soeselisa, Soewarni,
Sjioen dan Kahoeboeng, sedang

Lb.—

politie, jang perloe dengan mere
ka jang ichlas hati memadioekan diri.
Ada lagi diboetoehi tenaga
goena ordonnansen dan pegawai
goena dienst pemberi tanda ada
bahaja,
Sectorcommandanten
akan

koet:
Kweekschool 4 tahoen, moerid

lelaki, tocan2:

didalamnja,

apa lagi disebabkan karena adanja systeem tiga ploeg itoe.
Adapoen tentang penempatan

pengabisan

Kweekschool di

' Moetasi.

ter.

ada dikota ini.

Solo jang mendapat diploma
beriseperti
onderwiizer(es)

moerid

le:

bih djelas soal
Perlindoenga:
Oedara dikota ini, meskipoer
soedah
beberapa kali ada sia:
ran. Tiap pendoedoek mesti Ii:
koet membantoe jang sewadja
nja menoeroet segala tenaga jg.
ada padanja, tiap bangsa jang

bisa
memadjoekan
djam 9 pagi — djam
kantor Havenwerken.

SEMARANG.

Dalam

goeroe barce.

oedjian

Hatsil

toro.

boelan

radio-zenders

S.R.I. dan S.R.V. di Solo sama
tidak diperkenankan melakoekan pembatjaan berita dari soe
rat kabar seperti biasanja, jang
soenggoeh diboetoehkan oleh se
kalian pendengarnja. (M)
Tambah

hi sekali penerangan jang

pegawai2 itoe ialah pada brand-

Radio dan pers.
Berhoeboeng dengan gentingnja keadaan dan peratoeran ne
geri dari pembesar balatentara,

Chr. Holl. Ini.,

Prof. C.C. Berg di Djokja.

ngoempoelkan

lebih

CM”)

sampai sa'at jang paling achir,
Persdelik ,,Pesat”.
sampai tertjapai kemenangan,
A.S. menoelis:
dan kini bahaja moelai bergilir
LandrYad . Semarang pada tg.
|
Ou
ton
Wins
di mana
kesan,
19 ini boelan telah melandjoet,,per
ta
chill “sendiri telah berka
kan bersidang oentoek memerikPe
tempoeran telah berlaloe di
sa perkaranja rekan M.I. Sajoerantjis, dan perdjoeangan di Ing
ti, ialah didakwa melanggar boe
i”.
moela
di
akan
koe hoekoem artikel 153 bis dan
geris sedang

Pertempoeran jang

djoemlah

Perterhoean dalam kraton.

foon. Pembikinan plaat ini aJavainsti
di
kan dilakoekan
Perantjis, teranglah soedah aBerg
C.C,
Prof.
tuut, dimana
kan ditantang, nampaklah ke
an,
Koesn
R.
akan dibantoe oleh
doedoekan, ja, kelandjoetan ka
a.
disan
translateur
adjunct
binet Petain terantjam, moeng j
Jang akan dipeladjari jalah ba
kin sedikit waktoe akan tergoehasa Djawa jang digoenakan
ling, ini bila di teroeskan djoe
prijaji
oleh ,,dalang”, kaoem
ga oentoek memikoei sesoeatoe
dipa
anja
bias
jang
| jan bahasa
jang berat dari
Beban damai
Alat jang

Mussolini, boleh di toeng

opisil, sam-

jang mendapat diploma dari sekolah roemah tangga ,,Mevrouw
Groot-school'' di Solo, jalah moe
rid gadis: Siti Roekmini, Tamsiah, Liem jan Nio, Vreede, Dar

pagi telah dilakoekan pembitja
Djok
yaan antara Goebernoer

Pe

HA Sean

air.

Dari Opak-Progo.
Se
Aneta terima kabar dari
marang, bahwa kemarin doeloe

tjoel dengan ketegasannja, sedang di balik kabinet Petain,
soedah moelai mendjangkit desas desoes, ja, banjak dari para

Hitler

Groot

Hatsil

bertentangan

kehormatan

Mevr.

Rijksbestuurder,

berita

dari f 100.000,— dan jang telah
distorkan pada javasche Bank di
Solo, diantaranja banjak sekali
dari pihak Zelfbesturen. (M)

DJOKJAKARTA.

ja dan

Vries-

dari f 190.000,—

ma oeang derma

berdja

lan teroes.

Persediaan

firma

pai kabar ini ditoelis comite
steunfonds di Solo telah meneri-

'

Pengoempoelan masih

mendesak,

teroes

Mussolini beloem

tambah
chawatir,
dan
tjemas
mendjadi, maka tidaklah meng-

perang terhadap

itoe dari

dan langkah jang di ambil

oedjar premier Mesir,
'pemerentah Mesir akan

mema'loemkan

rang permata.

dari

Menoeroet

antara mereka djoe

ga ada jang menjerahkan

toko

Lebih

roepijah lebih.
Kabarnja

di

land di Lodjiwetan
(Solo) jang
akan mendapat ganti tjintjinkawin perak. Kesempatan ini te
lah dipergoenakan oleh beberapa orang (,,M”)

Holland.

Dari Rembang diwartakan ke
pada Aneta, bahwa Steunfonds
Holland dari Regentschap Rem
bang telah dapat mengoempoel
kan oeang sedjoemlah 1.833,—

setambah menoesoek djoega,
goena
benteng-benteng
dang
menampar dan menangkis serangan Italia itoe, tidak mentjoekoepi, di samping itoe sekalian(Anja sikap Uncle Sam
merika) masih tidak djoega
hendak berperang dengan Djer
itoe,
man. Djoestroe melihat
memperhatikan itoe, tidaklah be
gitoe mengedjoetkan tindakan

“Jah di perdengarkan pedato2 jg
ioekiskan keganasan2

disamping

kang Italia

pera

moeslimin dan A
saan kaoem
rab tambah mendjadi di pehak
| Inggeris c.s. ketika Italia meng
di samping
diri
gaboengkan
di
Djerman, dan landjoetnja
teh
Beyroet
di
Omar
Mesdjid
bersemangat

Selatan soedah ter

Ma
boeka boeat Djerman, dan
sebatelah
linie
ginot

tambah

Baf). menerangkan jang

Peran

haja sekali, di mana

Italia

“Inggeris c.s., berdirinja

Perantjis

ke daerah

itoe, ja, karena keadaan militair
sangat genting dan maha berba

tidak

"teroetama sekali di Syria,

di samping

mendalam

ma'loemkan perang terhadap penoeroet
bahwa

Steunfonds

mas

man jang soedah djaoeh masoek

b oe li kini membangoenkan
loe roma oemmat Isiam dan
arab di Djazirat Arabia, perasaan

merentah Roma, oleh karena me-

keadaan
soelitnja
itoe?
Perantjis

dan
nja
pemerintah

merapatkan mereka kepada pekan di sana itoe, akan tetapi perhak madjikan semoela, dan seba
tempoeran2 jang terdjadi kian
gaimana baroe2 ini ada berita
lama kian mendekat tapal batas ' Reuter dari Beyroeth, di mana
negeri Mesir, antara pasoekan
katanja Moefti Besar dari Syoedara Italia dengan Royal Air
ria dan Libanon (boekan Amin
Palastina.
Force. Pesawat2 oedara Inggeris
Al-husaing Moefti

teroes meneroes menjerang kedoedoekan Italia di Ly bia,

Goena

hen

Djerman-ltalia

)

REMBANG.

tegas,

lebih

perdamaian,

rat2

pastikan, tapi terang bila Spanjol
tetap berpendirian seperti. kini,

Tjintjin - kawin emas.

Moelai 19 Juni comite steunfonds di Solo memberi
kesempatan kepada jang berkenaan
memberi derma dengan tjara
menoekarkan tjintjin-kawin e-

ke doea pagiaa Il

SEKALI LAGI PERLINDOENGAN OEDARA.
Orang waktoe ini memboetoc

SOERAKARTA

DJAWA TENGAH.

sa-

merantjang

tanja oentoek

di

dapat

TS

MEOSRETASINNSN SAN EA

toe, Inggeris terdjaga dengan ti
ba2, sementara itoe Hitle rsoedah selesai
Mussolini
mengadakan permoesjawaratan
di Muenchen, jang ka-

- neutraalnja seperti seka-

ONENN

ndonesia

goen melihat tindakan Petain i

Oleh BAFAGIH

ERMOELAAN

TELAT LATIN

rantjis, maka peperangan akan
di landjoetkan.
Doenia
terte-

La

Perang dan damai

£

Lembaran

Teapuin
dee

Ass.

kitab itoe baik sekali oentoek ms

teka jang ingin memahamkan
T. RMNG. Mangoenpoerwoko,
tebainja
Wedana Gondangwinangoen, di : sembahjang. Sedang
50
hanja
harganja
dan
di
moeka
48
gent
r-Re
angkat djadi Onde
dapat
berkepentingan
oJang
onag
sen.
Darm
Sragen, nama RMT.
pesan adres terseboet diatas.
ro.
Atas kiriman itoe kita oetjapControleur
T. W.P.C, Kruss,
kan diperbanjak terima kasih.
B.B. dipindah mendjadi Contro-
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Fonds Amal

PEMANDANGAN

Tiongkok. Kabar-

nja djoemlah dermaan kini soe
Gah mendekat angka 1000, toe-

a23

Babad

lis S.J.

HAK

TOEAN.

ANG

te

$

Senapan angin

-

Bedjat sekali ini ma-

ce tjerita.

Ada satoe soe

ami, berboelan2

tinggal anaknja

jang masih ketjil sama bininja

jang setia dan tjerdik.
. Sisoeami dalam perdjalanan

Pena

— Maar helaas, diroemah anaknja sakit, teroes meninggal.

hoeloe.

' Si-iboe kaga' brani bilang de-

ngan soerat, takoet

Dahoeloe

senapan

angin

itoe ta' oesah
“memakai
pas,
poen bila beli ta' oesah meminta izin, tetapi sekarang orang
'haroes meminta izin
lebih da

“ingetannja tjoeman sama anak-

nja sadja.

dan pas.

Meskipoen peratoeran dari jg.
wadjib telah lama
dikeloearkan, tetapi roepa2nja beloem begitoe dimengerti oleh orang2 jg.
sama mempoenjai
senapan angin.

Izin ini mengenai

Politierechter di Medan hari
Selasa jbl. telah memeriksa per

Pemboekaan Cursus pertoekangan
ditoenda.

— Koetika sampai, malam hari, rang - orang jang masih menjim
Soeami disamboet sama isteri.
: pan harap dengan segera memDipersilahkan

doedoek, dise- | beritakan kepada

“diain minoem.

Dianterkan

man

$

di, ensepoer2.
Sisoeami kaga”

Pemb.

wadjib

y

senapan angin
515. — Harap

Kabar Taman Siswa.

,,Kanda, dinda ada di

Dari pemimpinnja toean Soer
X. |
Se jo, disini bisa dikabarkan bahkarang njonja X minta koemba ' wa nanti pada tanggal 17 Juli,
“li. Apa adinda moesti kasi, apa | ialah hari penghabisan tahoen
tidak?”
pengabisan, pergoeroean ditoetitipi tjintjin sama njonja
Soedah lama dinda simpen.

Yr

toep sampai tanggal 1 Augustus
se-' 1940. Moelai sekarang pergoe-

' Sosaminja

djawab: ,,Tentoe

“sadja moesti dipoelangkan,
: roean terseboet soedah
dapat
bab njonja X jang berhak!”
oenbaroe
moerid2
a
menerim
Kata isteri itoe: ,,Begitoe, '

kanda?”
Djawab

soeaminja ,,Betoel!”

5

Ahd. Barmawie.
menoelis:

ngan 2 orang
Griffier

dan Advisseur

“manoesia jang berhak siapa?” | gal 21 Juli hendak mengadakan
darmawisata ke Banten dengan
& vToehan”.
goena mengoen: »Djadi, kalau Toehan minta : menaiki bus,
djoengi
makam2
koeno dan me
7
en
naranasenean
ne canrann
laoet Banten, Sela
» Ja, jang hidoep moesti
te lihat pantai
mat !!
rima. Soesah, tapi moesti me .

wi€ dengan dibela oleh toean Mr.

nerima!

TANAH

Kanda...... , ana-

kanda

kita sebetoelnja

sama jang berhak.
tidak boleh tahan”.

diminta

Kita toch

itoe diam

Soeaminja

sadja, '

' sambil mentjoetjoerkan air ma
ta, tapi jakin, dan sabar, sebab
tahoe bahwa jang minta itoe jg.
berhak.
- Nah, begitoe tjerita bang Be
djat, empok Bedjat kadang2 anaknja baroerpilek, soedah dje-

rit2.
" BANG BEDJAT.
Journalist diboete.
Politie rechter disini, jang di
pimpin oleh Mr. Swaab telah me
meriksa perkaranja A.W., redac
teur weekbiad

,,De Heraut”

i “dierentuin

Karena

di Bandoeng.

“hakim menimbang bahwa terdak
wa dianggap salah, maka terdak
“wa dikenakan

denda f 15. atau

“subsidair 10 hari pendjara.

Corr, ,,S.J.” menoelis.

.

T. We

ding jang diwakili oleh

dana, kepada segenap perkoem

'poelan dan sekolahan jang ada
di Tangerang telah disampaiIkan

soeatoei

ma'loemat

jang

memperma'loemkan bahwa moe

“Jai sekarang orang dapat mema

ditjatat

“djoekan namanja agar
cursist

sebagai

E.H.B.O.

dari

koer
Adapoen jang memimpin
'soes terseboet ialah toean Dr.

“Hanafiah — Regentschapsdokter

di roeangan
:

dengan bertempat
kamar sakit.

P.L.M. Roode Kruis.

Dari voorzitsternja nn. Enong,
pen. dapat mengabarkan

wa pendapatan

restaurant

bah-

P.I.

ringatan dari fihak P.L.D., bah-

pertama

wa

Ban-

“mendapat

f 65.— jang

| doea antara Roode

Kruis

dibagi

dan

kedoea,

jaitoe

tang menjiarkan gambar beroepa

peperangan dengan-moto dari pe
dato t. M.H. Thamrin dan moto

kan,

jang diambil

tjoema

sampai

tempoh

iling, bernama Abdoel Latif, jg.
waktoe

dari boekoenja Hit

ia mengamoek

da

Moela--moela terdakwa bebe
rapa waktoe lamanja mendjalan

hoekoemannja

dipendjara

Menerima

oecang

soeapan.

Soerat kabar ,,Deli Courant”
mendengar kabar dari Bagansiapi-api, bahwa seorang, pega-

wai Indonesia dari pada dienst
'Opiumrecherche
telah ditangkap oleh karena ia soedah keta

gi 3 orang pegawai

tersangkoet dalam

lain, jang

oeroesan

i-

apa

ngan 770.

di Bangli

rang,

mendirikan tja-

Seperti telah diberitakan,

pihak

nege

ri Belanda 80 tahoen, begitoepoen
negeri

Perantjis,

Roeslan,

keterangan

meskipoen

Djerman

dan

djawab

dan

persakitan ia hanja

mengambil tjontoh tegoehnja per
satoean dan
lamanja perdjoea-

tidak bisa

berlakoe di Eropah, harga barang
makanan
dan barang pakaian
soedah naik memboeboeng. Betapa tadinja orang menjangka akan
mendapat
doerian roentoeh sebagai
akibat perang di Eropah

sekarang

kemoedian

Week”

bahwa

memboeat

dengan be-

rika

sekarang

berdjoemlah
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Bali. Sebab itoe dikota Bangli
miljoen orang, sehingga kalau
soedah dapat didirikannja moe- | pedagangan
keloear
negeri tijai memboektikan oesahanja, de
dak bertambah naik ini akan berngan memelihara seorang anak
balik memoekoei keadaan dalam
jatim dari desa Takmoeng.
negeri .(crisis).
Dalam boelan2
pertama semendjak peperangan
Zelfbestuur Bali bersetia.
Berhoeboeng dengan kekaloe

ketjiwa dapatlah di ketahoei dari

Club

Atas

badminton

andjoeran

mendjaga

»Beberapa

minggoe berselang

kita berharap, bahwa peperangan
jang hebat beserta keroesakan2
jang
ditimboelkannja akan menjebabkan datangnja pesanan besar2 dari Inggeris dan Perantjis

boeat Amerika.

Helaas semoea

harapan ini boeat sementara soe-

dah hilang lenjap”.
Jang menambah kenaikan produksi.
dan
bermain
spekulasi
adalah
golongan industrie besi
wadja, pembikinan kapal2
peroesahaan kertas, pembikinan rriesin2, pesawat terbang dan industrie soetera tirocan. Paling belakang
jang
teroes menaikkan
produksinja adalah industrie pem

bikinan pesawat terbang dan besi
wadja.
Akan

tetapi didalam

(diloear) dari lapangan pertempoeran
tentoe pesanan soedah
poela berkoerang sementara tadinja ada dipertimbangkan oentoek melarang pengiriman besi2
pihak

kaoem

industrie

pemoeda2

mendapat

oentoeng

Mengingat akan factor2 ini djde
ga, maka Amerika masih sangsi:
sangsi lagi oentoek menentoekan
sikap tjampoer atau tidak dalani
peperangan sekarang.
Keadaari
dalam negeri sendiri jang penoek
pertentangan
itoe,
membikin

tidak

bisa berdiri tes

gap menghadapi
nasional.

Roosevelt

soal soal inter:

toean

PYRAMID
NJONJA'

DAN

kaporeare: WV. HANDEL-MAATSCRAPPIJ
9/8 & HOPPENSTEOT,

3

EYD. Tn, P4

djara).
Persakitan minta tempo, oentoek mendjawab: terima atau ap-

OBATKAN

djangan

pel dan minta ampoen.
persida-

ngan Landraad ditoetoep.

ni. (Aneta).

Adaa ia

Sbbikim
na ERA Mekah snake

ON

TOEAN'

Batavia - Semarang - Soerabain » Padang « Medan - Palembang.

Ahd. Barmawie di hoekoem 2 th.
tahanan-dependjara - potong
ngan didjalankan didalam “sadja
(tidak dikerdjakan diloear pen-

tama

gdnoek

DENGAN

besar

dari akibat peperangan sekarang
di Eropah timboel soai2 baroe.

'SAPOE TANGAN
BOEAT

Boeat
perang

di Amerika jg. tadinja menjangka

dan menghilangkan
keringat. Sapoe tangan
Pyramid mempoenjai
tenaga besar oentoek
mengeringkankeringat

jang insjaf akan goenanja olah

keadaan

sekarang sesoedah Perantjis exit

terhadap matahari
KLB.
dan panas, membikin “—
toean merasa sedjoek .

terdiri.

,,New
bagian

ekonomi, jang berkata:

tan di Eropah, dimana
negeri
serta rakjat Nederiand
tiada
loepoet dari bentjana dan kesoe

akan

mendjadi

penoetoeran pembantoe
York Herald Tribune”

akan

,,Business

raga (sport), sedjak beberapa
hari lampau dikota Bangli soedah didirikan djoega
seboeah
perhimpoenan Badminton,
de
ngan mengambil
speelbaan dihalaman kantoor Landschap di
sana. Dengan berdirinja sport
ini perkara terdjadi sebeloem
club terseboet, pemoeda2 Bang
staat van beleg berlakoe
dan
li telah mempoenjai
kesempamemperhatikan djoega
pembe
tan oentoek berbagai
bagai
jaan dari pembela persakitan ini,
persatoean
-sport disamping,
oleh sebab itoe Landraad Kadasport jang telah ada.
ngan menetapkan
persakitan t.

Hampir djam 5 sore,

,ANTARA”).

lah

Kaoem penganggoeran di Ame-

Pemerintah

meddwerker

dan nfesin2 ke Djepang.

pai 25790.

jatnja dan Nederland.
Ditambahi poela, bahwa Para Agoeng
itoe tetap setia didalam masa be
tapa djoeapoen dibawah doeli
Seri Baginda Ratoe Wilheimina
beserta Pemerintahannja.

angan mentjapai . kemerdekaan”

pe-

gitoe produksi pada permoelaan
1940 akan berkoerang 15 sam-

dengan pengakoean persakitan
sendiri dia tjontohkan
,,perdjoe
itoe, dengan perdjoeangan

perang

dapatan kaoem economen Amerika akan menjebabkan sangat
berkoerangnja produksi. Madjai-

perhitoengan

Baginda Ratoe sekerabat, rak-

didakwakan.

menjebabkan

terdjoeal. Hal ini menoeroet pen-

Semangat No. 10,

niat hati persakitan

berboeat sebagai
«

dari

oleh perang seka-

nja dari barang2 jang

a-

Mangoensoediro, Gouv. Indisch
Arts Bangli
beserta beberapa
pengemoeka lagi,
di Kloengkoeng soedah didirikan badan
sociaal ,,Badan oentoek djaga anak jatim (Boenda).
Roepa2nja badan terseboet tiada koerang menarik perhatian, baik
poela

soedah

noempoekan2 jang tidak seharoes

Pembangoen

ta'ada ala

Ia disana telah berGloegoer.
ngan itoe sadja,
tidak bermakA
boeat sebagai seorang gila.
soed
lain.
ia diperiksa
kan tetapi ketika
Maka Landraad Kandangan me
oleh tabib, ternjata, bahwa ia se
moetoeskan
ini tetap dipandang
sabenarnja tidak terganggoe
153 bis, teta
melanggar
artikel
oleh
ma sekali fikirannja, dan
pi
Landraad
memandang
djoega
karena itoe terdakwa boleh dihoekoem.

kepala,

Pada dakwaan jang ketiga, ja
itoe
toelisan
dimoeka 13 dari

153 bis, karena

dan dengan

Kepoetoesan Landraad.
pendjara kepada seorang Manda

di

bangnja.

san dan boekan semata-mata dari

Landraad di Medan telah men
djatoehkan hoekoeman 3 tahoen

dapat

karan hebat, maka
beloem selang lama Para Agoeng (Zelfbestuur) Bali soedah serempak
bersembahjang dipoera
Besakih, dikaki Goenoeng - Agoeng,
memohonkan
selamat dan kemerdekaan kembali bagi
Seri

"artikel

MEDAN.

kan

Boenda

jer Mein Kamp, persakitan dibebaskan dari toedoehan melanggar

jang tidak tertentoe.

beloem

ditimboelkan

ten-

tsb. tidak boleh

Pe Tjoen

noeman C.C.W.A. lebih koerang

dan

terbit. Adapoen waktoenja berhenti terbit itoe tidak ditetap-

madjalah

padanja

sa menggaroek

400 orang laki2 dan

teng Gemoek telah mendapat pe

ni, jang terkenal sebagai

Menoeroet

bekoek. Sebab itoe politie ma"sih asjik mendjalankan
oeroesannja. Dengan ini kita terpak

oemoem

Barmawie-sendiri dan pembsela t.
Mr.
Roesbandie,
maka
Landraad sesoedah Raadkamer ki. 25
menit-memoetoeskan bahwa:
Pada - toedoehan (dakwaan)

rita, bahwa madjalah jang terbit di Medan, ,,Tjamboek” dibawah pimpinan toecan Moh. “Djo-

hoean menerima oeang soeapan,
mendapat laba bersih £ 29.07. Pemeriksaan dalam perkara ini
Dan wang terseboet telah distor | masih diteroeskan, sebab politie
kan kepada Comite ,,Stand mi mengira, bahwa masih ada laM. dalam keramaian

Pendengar

Dalam Pe. De. kita dapati be-

Koeroes E.H.B.O.

Oleh Comite van Voorberei-

compleet.

sampai djam 4,30 sor€, Sesoedah
habis pleidooi persakitan- t. Ahd.

pada

sihan

dari Parindra

dilarang

,,Tjamboek”
terbit.

pendjahat.

tidak2 di-

Peperiksaan mana sangat actief-dan teliti sekali, berlangsoeng

Madjailah
5

Kemadjoean perdagangan jang

Nang Poen-

keterangannja, harta terseboet
ditanam dibawah dapoer tetang
ganja bernama Nang 'Teling.
Sampai berita ini ditoelis, pendjahat jang tiada menaroeh ka

perempoean.

hoeloe soedah meloekai keras 6
orang, Salah satoe dari pada 6 0
rang jang loeka-loeka “itoe me
ninggal doenia.

. TANGERANG.

Bestuur

ada 254.

babnja korban diatas menjimpan hartanja begitoe sadja.

gondoi

4

Kepada Djer-

se

dapcer?

Wakil pers hadlir 4 orang, be “tas oesaha toean Dr. Soekardjo

hadlir kira2

MEDAN.

se-

bab didakwa menghina directeur

SEBERANG.

produksi soedah

seboeah oeloe keris
dari emas
seharga f 405,— telah lenjap, di

Roesbandie. Saksi 2 orang jaitoet. Hambau, dan t. Ahmad tk.

gitoepoen

perang

Serikat, siboek bekerdja menambah produksinja,
menanti pesanan dari Inggeris dan Peranfjis.
Menoeroet
taksiran
tambahan

bahwa wang contantnja beserta

Arsjad).

Persakitan toean Ahd. Barma-

njatakan

man kalangan industri di Amerika

Akan tetapi djoemlah kaoem
boeroeh jang dipekerdjakan hanja naik 790. Keoentoengan jang
didapat oleh 399 boeah peroesahaan
industrie selama 9 boelan
ditahoen
1939 berdjoemlah 728
miljoen dollar, sementara dalam
tahoen 1938 dengan waktoe jang
bersamaan keoentoengan hanja
berdjoemlah 426 miljoen. Inilah
gambaran keadaan perekonomian
Amerika dari loear. Akan tetapi
dengan koepasan jang tidak terlaloe dalampoen akan menoendjoekkan, bahwa harapan kalangan industrie, perang sekarang akan menghindarkan kesoekaran
perekonomian
Amerika,
adalah tidak beralasan. Produksi
tahoen 1939 masih lagi 2096 ketjilan
dari tahoen 1929 meskipoen djoemlah pendoedoek sedjak itoe soedah bertambah de-

Seorang nama

(t.H.M.

penatoe jang dengan
minta oleh pembela.

EMENDJAK negeri sekoetoe
« (Inggeris dan Perantjis) me-

djoeh dari desa Kajoebihi soedah melapoerkan kepada politie

Lid (t.H.M. Napis

T.S. nanti pada tang-

Isteri itoe tanja lagi: ,,Kalau ' moerid2

Denpasar.

Dirampas hantoe

dan Inderadjaja), serta t. Djaksa,

toek tahoen pengadjaran '410—
kabarnja
| '41, Selandjoetnja

Sesoeng-

goehnja
Cursus
terseboet
sebagaimana
diharapkan
oleh

harganja.
Sementara menantinanti hari pemboekaannja itoe,
kita memperoleh berita opisil,
bahwa pemboekaan itoe ditoenda oentoek satoe tahoen, berhoe
boeng kekatjauan doenia sekarang. Sajang!

Sebagai diketahoei
pada peperiksaan.
Landraad Kandangan
atas perkaranja (persdelict) toean Ahd. . Barmawie-Hoofdredacteur Pembangoen Semangat, pada tanggal 30 Mei 1940 dioendoer
kan
sampai
tanggal
13 Juni
1940, maka
Landraad
Kandangan telah bersidang ini pagi,
dengan oemoem pendengar
banjak hadlir pada djam 8,30 dimoe
lai.
:
Landraad
di Voorzitteri oleh
pd. t. Mr. R.W. Koesoemo
de-

agar hindar dari apa - apa jang

tahan, kepe-

.

dikota

(Oleh

cemoem di Bali, maka boeat ma
sjarakat tiada
koerang
poela

Pemeriksaan persdelict toean

: djaoeh ta' diinginkan. Sekali la-

gi, ini mengenai
jang
berkaliber
ngen liat anaknja, jang katanja
| diperhatikan!
"tam naa
tidoer.
Si-isteri teroes .omong2, lan.
tas tanja:

jang

na

(Aneta).

KANDANGAN.
'kaget, ma'loem dia kliwat sa-'
jang sama anak.
ngin-ta' sampai dibeslag bagi o

kat diwaktoe

tus 1940 Pemerintah di Bali berkehendak memboeka
seboeah
cursus pertoekangan jg. sederha-

kepada-

datang.

Amerika Seri-

makloemf, esok tanggal 1 Augus

nja, dan telah melakoekan penipoean sedjoemlah kira2 3500 ri
boe roepiah.
Officier Justie meminta hoekoeman 1 tahoen pendjara. Ke
'poetoesan dalam perkara ini ajang akan

iii

Sebagai sidang pembatja telah

geri dari pada
Landraad
Me
dan, bernama Abdoel Hakim.
,
Adapoen terdakwa ditoedoeh
telah menggelapkan oeang nege

ri jang dipertjajakan

Industrie

Pemb. Arteop menoelis:

kan dilakoekan dalam minggoe

kepa

da senapan angin kalibar : 56.
Djadi jang 4! ta' perloe meminta izin. Agar
senapan a-

soeaminja

BALI.

anak ne

ke doea pagina

se

Seorang anggauta Landraad
i
di depan hakim.

kara seorang-anggauta

A

Lembaran

PN

Pemain

#

HPN

PEMANDANGAN
Serie - voetbalwedstrijd.

JANG

»Kantoor-Voetbalbond”

(K.V.

dakan
Doenia PERSIB.

Pn
serie Me

ri Sabtoe

ha
Ti

2

dan

nan

inggos

:3

P

ho

moelai

lan diamalkan

lagi mengada-

“nah lapang Tjirojom dan Tegalle

P.V.B. — V.B.S. dimoelai dengan t. Visser sebagai referee.
Pertandingan ini djoega diha-

Ina

Permoelaan jang main Molto I

diri oleh toean
boepati dan t.
ass. resident dan publiekpoen me

- Singgalang I. Pertandingan ini

koerang spirit, kedoea pihak keslap.

Dari

njenangkan banjaknja.
Aftrap dilakoekan oleh toean:

pertandingan

sampai penghabisan kelihatan ta'
ada nafsoe oentoek menggoeling

boepati- Krawang. Pertandingan
ini berachir dengan 2 — 1 boeat
PB.
:
Hari Minggoe sorenja pertan-

kan lawannja. Tetapi toh lamalama Molto dapat menjetak seboe
ah goal. Walaupoen soedah dapat

dingan dilandjoetkan antara K.V.
B. dan
R.A.N. dari Bandoeng.

kekalahan, pihak Singgalang kelihatan

hanja

- mempertahankan

rat berkala

pelocit

jang

-ngan Molto.
Hari kedoea Opi 1 — Soenda I

Th
Pertandingan memoeaskan dari pada pertandingan kemarinnja,
Sajangnja hoedjan lebat toeroen,

Diterdje-

biarpoen
gal

demikian publiek ting-

soedahannja, siapa diantara doea

djago itoe jg akan menjerah. Dalam oemoemnja kekoeatannja kedoea djago itoe berimbang, hanja

stand 2 —

TENNIS.

nja diretour ketengah.
Barisan
Opi moeka dan - belakang tidak

Djalannja

Demonstratie tennis.
Pada hari Sabtoe dan Minggoe
dibaan S.T.C, di Sportlaan, Se-

oentoek
akan
bentengnja.

sedia dengan tjermatnja.

pertandingan,

bergantil/menjerang,

ganti

ganti

ber-

ganti mengoeroeng,
tetapi meJhang baroe nasibnja Opi, walau
.poen ia dalam lijst kampioensch
th.ap
jang laloe ada di nomer

doca, sedang lawannja di nomer

1 boeat K.V.B.

marang telah diadakan demonstra
tie tennis jang penghasilannja a-

itoe djoega t. Ketje

dari Betawi dan
dari Soerabaja.

t. Doerachman

Hari Sabtoe sore:
Pertandingan
“antara

ngan 6 - 2 dan 6 - 4 boeat kekala

Pertandingan antara t. Kho Sin
Kie dan t. Panarto berachir dehan t. Panarto:
Permainan antara
nian

dan t. Liem

4 - 6 boeat

t. Liem.

Pertandingan penghabisan antara Kho/Liem

- Doerachman/Ks

ngah dijalan, sebab ta” ada samen
sir...
dengan napas.

pertandingan

Demikianlah pertandingan berachir dengan kemenangannja Dia na stand

2

If.
me

Pertandingan J.P.—T.P.B.
Berachit
1—0.

dengan

“Hari Minggoe jang laloe telah
diadakan pertandingan sepak raga di Bekasi antara perkoempoelan sepak raga Jong
PaTo

ea.

Ah

san

Demonstratie diboeka
antara

dengan

t. Doerach-

man dan t. Tan Tiong Sien jang
berarchir dengan 6 - 4, 6 -- 4 boeat t. Doerachman.
Permainan antara t. Kho dan
t. Ketje
berachir dengan 6 - 2
boeat Kho.
Permainan antara t. Liem - #.
'Panarto berachir dengan 9 - 7,
6 - 1 boeat Liem.

Pertandingan penghabisan dari Mingoe itoe ialah double antara.

Tanda

17.03 Isi programma

Boe-

—

Berita

Dipindah

SAPTOE

dari Sarmi

t. R.M.

ke Ban-

Asim

dari

Katamsi,

Bandoeng

t. M.

Poerhadi,

ke

mon-

postklerk

t.

ie klas di.

Bermadoes

. Niloe,

postklerk.
Dipindah . dari
Bandoeng
Medan t. Soewarno.

ke

Dipindah dari Bandoeng ke
Palembang t. Sapei, monteur.
Dipindah dari Bandoeng ke Se
marang t. Abdoel Kadir.
Dipindah dari Bandoeng ke
Djokjakarta t. M. Djoemaedi.

Dipindah

dari

Bandoeng ke

Rangkasbetoeng t.M. Oemar.
Dipindah dari Bandoeng
Semarang

adjunit

pers

7.01
(II)

—

—

(TI)

gramofoon
:

Dari

7.45

Da

zigeuner —

11.45

—

13.33

Luciene

Boyer

17.00

'40

Robert

13.20 Berita pers —
Programa

13.30 Landjoet

hari Sabtoe —

ta pers —

an —

rieus concert — 19.00 Berita pers
dan Oedara — 19.25 Aneka warna

—

20.00

Omroep

Orkest —

Lagoe Belanda —

landa —
foon —

20.45

21.00 Cabaret Be

21.30 Dari piring gramo21.45 Selecties —

22.15 No

vachord-soli
— 22.25
Ensemble
zang — 22.45 Hawaiian Big Boys
— 23.30 Moesik dansa — 24.00 Toe

toep.
Gelombang Stadszender 157.89
Archipelzender 61.66 M.
DJOEM'AT 21 JUNI '40
17.00 Tanda waktoe
pemboekaan —
197.04
Djamoean teh
—
18.00 Steno
gratie oleh B. R.
V.
—
18.00 - Piano
(Stadz)
— 18.30 Draai orgel — 18.45 Nja
njian Bob Scholte — 19.00 Berita
pers — 19.00 Cinema - Orgelsoli
(Stadz) — 19.20 Instrumentalia —
19.30 Concert B.R.V. —-209.39 Vocaal — 21,00
Moesik.
orkest
—

21.40 Rakastava op 14 — 21.55 Vic
langer —

pemboeka-

teh — 18.00

—

—

19.00

19.00

tegap

koeat

Vocaal

me
TIAP? SENDOK

MENOLONG

Obat daoen? perboeatan alam
Akkers
Abdijsiroop
sigera
menghilangken batoek terdegil, kasesakan dada, bronchitis,
kaserakan dan griep spanjol.

AKKER's ABDIJSIROOP
Menolong

baek dan sah!

22.30 Lagoe2

Bou

23.00 TOETOEP.

ae

OEWANG.

1 Lot f 11, V5 lot f 5.50, W
lot f 2.75,

1/10 lot f 1.10 aange-

teekend, f 0.30 Rembours tidak
kirim.
HONORIONS.

Orang
malam

gang,

lelaki
sering2

toelang2

jang diwaktoe
kentjing,

ping-

pinggang

sakit,

loetoet pegel, mani.entjer,
doer atawa kentjing mani
roet
kloear, badan lemes,

7-5, 6-4 boeat Ketije.
Double antara Kho/Liem-Panarto/Doerachman berarchir de-

RIGASTA

Pakai
doenia

HEEREN

Rigasta
ada

LOTION.

Heeren-Lotion

soerga

kesenangan

boeat lelaki dari segala oemoer

f 2.90, stel besar f 5.75.
Pesen

berikoet

oewang

MONGORIA.

Djangan seksa atawa tahankan kaloe orang dapat sakit tidjing
(aambijen)
Mongoria
tangoeng
bisa toeloeng boeat
poetoeskan akar Hambijen 3 fl.
tangoeng berhasil f 2.— besar
f 3.80.
2
Firma

DE

INDISCHE

G. Tengah

KRUIDEN.

22, SEMARANG.

rembours kirim voorschot.

pe-

ngan 5-7, 6-3 dan 8-6 boeat Kho/

Liem. . Pertandingan

Harga

15 sen.
Semoea toko obat Tionghoa ada djoeal atawa beli pada:
Hoofdagent : MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, Toko Tiga No. 64, Batavia.

penoetoep

5-5, 6-5, 6-6 dan 8-6 boeat Kho.

SELALOE

NAN,

/TOE

/A

MINOEM

1 botol

sama

SEHAT- KOEAT

DJAMOE

tuas, ,MATAHARI

- GELATIK"

AL ala
MENANG
DALAM
PERTANDINGANNYJA!
TOEAN DUOEGA INGIN TINGGAL
TETAP SEHAT
DAN Ae
cita Ko) Apel ala SEWAKT OE
VE DJAMOE DJAWA w,,MATAHARI- GELAT
IK!"
JANG. ASLI DAN SOETJI
PENOENTOEN SEHAT-KOEAT
DAN TJANTIK!

dimoelai

DJ AMOEINDUSTRIE

KELOEARAN

Di Tanah Abang:
weg No. 4A.
R.

A.

Barna,

TA
P.

Kebondjati-

Kemajoran:

Kepoeh

POERWAKARTA:
pja Vroedvrouw
dellaan.

Groote-Postweg.

Di SOEKABOEMI.

Ta

dia

aa,

GA

,SOEKANA

AE

"NK

AA”

TANAH-ABANG

Oost 290.

Sastrawidjaja
Roehatti

Mid-

Keane Abi ha sn

HEUVEL

Gondangdia:

di Pasar No. 7

GAROET:

R.

Chin. Voorstraat.

Sean

12-14

Be

Li

Kabah

O.

Siliwangi

ong-.

kos vrjj.

minoem

roet, moentah2, moelas dibawa peroet, boeang2 aer | :
darah, dan sakit jang disebabken oleh salah ma- “4 ,
kan makanan, ganti hawa dan masoek angin dll.

antara Kho-Liem berachir dengan

titoema- “

kan 3 fl. tanggoeng baik 1fL. isi :
100 bidji f 1.25, 00 bidji f 2.80.

dan

Obat sakit peroet jang paling mandjoer!
obat menjemboehken segala roepa sakit

3

mm.

No. 190 WATSON'S
UNIVERSAL STOMACH REMEDY
inilah
Ini

19.45

24.00. Toetoep.

sein-

Kho/partner - Tiong
Sien/Bok
Kiem, jang berachir dengan 6 -2,
5 - 7 dan 8 - 6 boeat Khofpartner.
Minggoe sore:
Pertandingan
antara KetjeDoerachman
berachir dengan

—

Piano-concert — 20.15 Symphonie
— 20.45 Vocaal — 21.00 Programa
roepa2 — 23.15 Moesik dansa —

Poerwakarta
Madjid,

19.00

Vioolconcert

1 fl. ketjil f 1.50 besar f 2.90,
beli perstel dengan Rigasta Pil

B.R.V.

tor Silver ster —

Toe-

18.30 Accordeon —

pers

(Stadz)

pro-

15.00

17.04 Djamoean

Berita

14.20 Beri

14.30 Landjoetnja

Pik-

waktoe

Sym

nja djamoean makan siang — 14.00

Aan.

pemboekaIsi programma
—
rampai — 18.00 Se-

Tanda

an — 17.01
17.03 Boenga

III 50

—- 12.00

phonie — 12.50 Richard Crooks —
13.00 Djamoean
makan siang —

Maia

Orkest

1045

Soeara orkest —

— 11.15

Piano

8.00

ler — 14.00 Cinema-Orgel — 14.20
Berita pers — 14.30 Toetoep.

Orang

S.S.
“ke Kroja, toean
huiswachter.

10.20 Moesik

ke |

Controleur

dari

dara

Bandoeng II 192 dan UI 50,
Batavia II 197, PMH 45
7.15 Berita pers — 7.30 Toetoep.
Bandoeng II 192 dan III 50,
Batavia II 197
12.00 “Tanda waktoe pemb:
1203 Masak-masakan — Garidian
Soenda — 12.30 Krontjong Asli(I)
Bandoeng II 192 dan III 50,
Batavia II 197, PMH 45
13.15 Berita pers dan dagang.
Bandoeng II 192 dan III 50.
Batavia II 197
13.30 Krontjong Asli (IT)
Bandoeng II 192 dan NI 50
Batavia II 197, PMH 45
14.15 Berita pers dan dagang —
14.30 Toetoep.
Band: II 192, Batavia 197
PMH 45
17.00
Tanda waktoe Pemb: —
17.03 Isi programma — 17.05 Lagoe Melajoe — 18.00 Kesenian Ma

“1e klas t. R. Noto Soeseno.
Dipindah

Berita

gramofoon

Piano-voordracht
— 12.00
Dari
doenia film — 12.30 Nirom-KleinOrkest — 13.20 Berita pers dan Oe

pers

: Wa.

teur.

Diangkat

dan

cotheek — 9.00 Koorzang —
9.
Sd ekest — 1000 Dari Barat djaoeh

LOTERIJ

:
Batavia II 197.
6.00 Tanda waktoe pemb: — 6:03
Lagoe Batak Modern — 6.30 Berita pers — 6.40 Lagoe Menado —
1:00 Tanda: waktoe
Gamelan Dja-

monteur.
:
Dipindah
dari
Bandoeng ke
Medan t. M. Wirjono, monteur.
Dipindah dari Bandoeng ke te
lefoonnet ditempat tsb. t. Zainal
Arifin.
— Diangkat postklerk di Makassar f.. Richard
Sigefried Lesar
dan Djafrie, assistent.

Dipindah

22 JUNI

II 192

ix

Dari ta—
7.37 roepa2

Vocaal —

130

'40

Programa

Tn 2

Te en

mofoon — 19.45 Godsdienstig-cultureele lezing — 20.05 Dari piring
gramofoon — 20.10 Pemandangan
Oemoem — 20.30 Robert Pikler's

24.00 Toetoep.

Bandoeng

Sa Pa
— 2400

11.00
Tanda waktoe pemb:
11.01 Beberapa potpourri — 11.30

20.00 Tanda waktoe Peladjaran
bahasa Belanda — 2040 Konsert
Popoeler — 22.00 Tembang Tjian

djoer —

Popoeler

—

.

ri piring
Toetoep.

17.05 Tje

22 JUNI

grama hari
Sabtoe —
toep.
17.00 Tanda waktoe

piring

II 197

SAPTOE

pagina IV.

nji oentoek kanak2 — 18.20 Orkest
Mantovani — 18.40 Beberapa lagoe
Cowboy — 19.00
Berita pers dan
Oedara — 19.25 Dari piring gra-

—

'40

ke doea

20.00 j pers — 645

mofoon — 6.15 Gymnastiek — 6.30
Berita Pers — 6.45 Dari piring gra
mofoon (I) — 7.00 Tanda waktoe

19.20 Moesik

19.30

—

SAPTOE 22 JUNI '40
6.00 Pemboekaan dari piring gra

Pemb:

—

losophie Tionghoa —

MOETASI.
Per:

Na
Konsert

dagang

Lagoe Soenda”

Trio — 21.00 Declamatie — 21.15
Louis van Tulder.
— 21.30 Orkest
Horace HHeidt — 22.00 Tanda wak
toe. Omroep-Orkest — 23.00 Toetoep.

lempoengan Djawa — 18.30 Lagoe
Hindustan dan Urdu — 19.00 Phi-

langsoeng oe-

|
22.00

dan

17.00 Tanda waktoe Pemboekaan —
17.01 Isi- programma —
17.03 Boenga rampai — 18.00 Nja

45

waktoe

menarik

DJOEM! AT 21 JUNI '40

TIMOER.

II 192, Batavia

Yang-Khiem
dan dagang.

pers

Lembaran

Sita

1

3

pemboeka6.00 Tanda waktoe“19.20
— 19.30 | an - 6.04 Soeara pagi - 6.30 Berita

TES BRA

THHK.

20.00

21 JUNI

PMH
17.00

Berita

1.00 Berhenti.

Dame

djam 4.30 sore dengan dikoerndjoengi oleh banjak penonton
achir dengan 1—0 dengan keme
nangan Betawi.

—

Bandoeng

Soetres-

Per-

| dari Bekasi dan sekitarnja, ber

—

jang

Mena RER
NAE
RR

—

tandingan dilangsoengkan: di Beasiveld.
Pertandingan “jang

—

—

DJOEM'AT

Pamitran”

“Teman

Pemoeda Bekasi:

Djawa

lagoe Hawaiian

Harmonica

Soal

PENJIARAN
NIROM
BARAT
Batavia 32 dan Tg. Pricek 41 M.

—

PENJIARAN
NIROM
Djawa Barat.

sianja.

doeng

Seberang

lagoe

19.00

KA

.

Toetoep.

oentoek

na.
Pra

40

18.00 Proefuitzending The

lan Soenda

Ratmi

Kita

39.82

basa

na

Nona

Roepa2

Roepa2

7

tanda walbab.

lagoe Soenda —

Melajoe

ek sapa

tje berachir dengan 6 - 2, 6 - 0
boeat Kho/Liem.
Hari Mingoe pagi.

—. werken

:
t. Doerach-

,,Simpaj

berachir dengan

pas tidak maoe bekerdja bersama

sama, hingga kalau mengada.kan offensief selaloe gagal dite-

t. Boks

Tania

pa2 lagoe Tionghoa — 21.00 Game-

Nj. Oetari-Wige

dan

17.00

17.30
Baycot

wah pimpinan

Koepang

ini pertandingan peilnja boleh dibilang sama dengan
pertandiu-

langan mereka oentoek menoendjoekkan ketangkasan kekoeatan
nja, hati ingin, tetapi sang na:

nama

t. Kho Sin Kie jang soedah membikin pertandingan di Betawi dan
Bandoeng. Jang mengikoet dalam

Kicm dan t- Ketje berachir dengan 4 - 6, 3 - 6 dan 4 - 6 boeat
kemenangan Ketje.

2 sadja kelihatan ngototnja, roepanja sang napas jang mendjadi ha

Soenda.
Madjallah boelanan

lagoe

—

PAN AURA

Tboe..
Raden
lap
Ka
Perhatian
|fLagoe — Minangkabau

11.00 Roepa2 lagoe Arab — 11.30
Roepa2 lagoe Ambon — 12.00 Roe
pa2 lagoe Gambang Kromong —
12.30 Roepa-roepa lagoe Tionghoa
13.00 Roepa2 lagoe Soenda — 14.00
Berhenti.

Pamitran”

Boelanan

Makassar

tiga, kini ia terima menjerah dengan kekalahan 5 - 1 oentoek ke—menangan Soenda. Demikianlah
. Hingga achir pertandingan Opi ta”
. dapat merobah kekalahannja.Seteroesnja Diana I - Samodra I,

gan pertama, koerang samenspel.
koerang spirit, hanja sekali-kali

,»Simpaj

kan diamalkan kepada fonds Tiongkok dan Nederland.
Dalam
pertandingan ini djoega terlihat

demonstratie

Roepa2

Lana

Tan

doera

SAPTOE 22 JUNI '40
10.00 Roepa2 lagoe Djawa - 10.03

Djika tehnik makin lama diperbaik"
maka dapat kita seroekan: ,,Bhoenten Madhoera ta'
osa kadhingghalan sareng Enlatn
n€pon.”

telah sampai kepada kita.
Isinja kebanjakan basa Soen
da. Terbit di Bandoeng.
Diba-

meneroes

"0

21 JUNT

17.00 Roepa2

kedoedoekannja.

Aftrap dilakoekan oleh t. Weda
na kota.
Pertandingan dari Ta
sam

dari centerhalf R.A.N. mendapat
tjelaka, hingga haroes diganti.
Pertandingan ini berachir dengan

tembakan selaloe melekat dalam
peloekannja dan dengan moedah-

poen beberapa tembakan jang dji
toe telah dikirimkan, tetapi perdjaga pintoe Soenda selaloe ber-

tegoeh

1 —0.
Sesoedah panze salah seorang

Opi ig mendjadi keper memang
boekan tempatnja, karena itoe tiap2 tembakan jang dilepaskan iawannja soekar menahannja. Sebaliknja keper Soenda, beberapa

mengetjewakan
mempertahankan

harap

ngan

teroes

—

18.00 Roepa2 lagoe Krontjong dan
Stamboel — 19.00 Taman
anak2
— 19.20 Pembatjaan kitab Indjil
— 20.00 Roepa2 lagoe Tionghoa —
20.30 Modern Gambang menang
— 24.00 Berhenti.

pimpinan

tai.

ramai. Elital Bandoeng dan elftal
Poerwakarta sama koeatnja. Sebe
loem panze K.V.B. dapat memasoekkan
bola dalam gool.moesoehnja, sehingga stand mendjadi

menoenggoe ingin tahoe ke-

Dibawah

maksoed eratnja perhoeboengan
bekas moerid-moerid D.V.S. de

habisnja

| DJOEMAT

Indonesia|

gi. Djam 4.45 precies referee, t.
Apit, memboenjikan
ploeitnja,
menandakan pertandingan dimoe-

pai

genta

Ta

Na

toean Soekaris. Bentoek seroepa boekoe. Djadi Tea
disimpan lama.
Menilik jang mengeloearkan
madjallah tadi salah satoe druk
kerij, ,,0enar”, maka boleh di-

pati dan ass. resident kelihatan Ia

san stand 2 - 1 oentoek kemena-

Ma-

»Tjolok”,

Sampang.

hari Sabtoenja. Djoega toean boe

penghabi-

AA

NU
Kehasnanan

ola

Moeloet”. Terbit 2 kali seboelan. Jang dipakai basa Madoe:
ra. Redaksi berkedoedoekan di

Penonton lebih banjak dari pada

sadja. Kemoedian sehingga wasit
| menioep

,,Neder-

landsche Roode Kruis.”
Hari Sabtoe sore djam
4.45
pertandingan sepak-raga antara

ikan
pertandingan-pertandingan
competitie, dilangsoengkan dita-

lihatan

kepada

SI

ah
Ka
5
7
O.R.O.
Sampai dimedja
Heal S0e- | gender Y.D.G. 8. Gelombang

Pada Minggoe jang laloe Per- | tanggal 15 dan 16 Juni. Penghasi | mahkan dalam basa
sib telah

Gg

LN

:

basa

doera.

menga

GEN

TERIMA,

Tjolok.
J
PERS Ah

PNBi—V.B. S2 —T.
KV. Been R. AN. 2 —ai

B.) di Poerwakarta telah

KITA

PRP

NA

aa

BATAVIA-C.

Mr. Cornelis: Bekasicweg- 46B.
KOENINGAN
(Chr): Fa.
. Hadisoerjo Hospitaalstraat,

8.

