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Non-Violence

po-

oe

dilepaskan

Wardha,
21 Juni (Reuter). — Komite Pekerdjaan daripada ,/National-Congress” telah mempersetoedjoei seboeah reso-

:
5
$
:
5
lusi, dalam mana, lepas dari asas non-violence (tidak memakai perkosaan) dinjatakan perlawanan keras terhadap kepada politik

eressie negeri asing.

Bersamaan dengan itoe dalam kongres akan dioesahakan soe-

paja boeat politik dalam negeri ditjapai soeatoe politik jang tetap
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3 ay

terhadap

Idham

Asas

50 Bat.O.- Telf.

mengadakan
litik

Menteri Perantjis hoeat Oeroe:

sexi Dalam. Negeri memegan dengan

:

India

was kepada berita? palsoe.

—.. MOENGKIN DITERIMA PADA SA'AT INI, DIMANA PERISTIWA2 DATANGNJA BERTOEROETTOEROET.

# Petjenongan

roepa, sehingga poeblik haraga a-
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itoe.

rang tentoe haroes termakan bebe
rapa waktoe dahoeloe, sebeloem ke
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— DIBERITAKAN LEBIH DJAOEH, BAHWA JANG DIROENDINGKAN IALAH OESOEL INGGERIS
— BOEAT MENGADAKAN PERSATOEAN- NEGARA.

IE

sendjata jang seka

Kita haroes menanti kescedahan
nja dengan
tenang.
Soedah ba-
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bersandar kepada asas non-violence.
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Mahatma Gandhi, jang tjita2nja segenapnja bersandar. kepada
asas nori-violence, jg. bisa diper goenakan sebagai sendjata agressie, telah dilepaskan dari tiap2 pertanggoengan djawab atas politik
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DIKABARKAN LAGI, BAHWA OETOESAN2

.

PERHOEBOENGAN

TALIPON

DENGAN

PERANTJIS

PEMERINTAH

ITOE

SENANTIASA

DALAM

Bei

HITLER

Inggeris.

MENGHAPOESKAN

BEKAS2 DAHOELOE?

Atas titah Fuehrer — kata D.N.B. —, maka djenderal Keitel
membatjakan

pendahoeloean

JANG LAIN2 TEROES BERMOESJAWARAT.
Berlin,
Beria dari

daripada sjarat-sjarat per-

damaian seperti berikoet:

21 Juni (Reuter) —
D.N.B. menjatakan:

Pembitjaraan

antara

djenderal

Keitel dengan

oetoesan?

Perantijis

PESANAN

LIH

masih diteroeskan sampai djam 7

sident Wilson diberikan kepada Keradjaan Djerman, jang djoega
dibenarkan oleh negeri2 Sjarikat, maka balatentara Djerman dalam
November 1918 meletakkan sendjatanja.
Dengan itoe berhentilah peperangan, ja'ni soeatoe peperangan
jang tidak dihadjatkan oleh ra'jat Djerman dan Pemerintahannja,

san

cetoe-

Perantjis masoek keperhema-

hannja

goena bermoesjawarat

tang sjarat2 itoe.

Mereka

ten

melan-

djoetkan
perhoeboengannja
ngan Keitel pada djam 6 sore.

de-

dan dimana pehak moesogh, meskipoen berlipat2 ganda besarnja
tidak berhasil mengalahkan tentara Djerman, baik angkatan daratnja, maoepoen angkatan iaoetnja, ataupoen angkatan oedaranja.
:
Pada waktoe itoe, ja'ni ketika badan komisi Djerman datang
boeat mengadakan perdjandjian perletakan sendjata, moelailah
perlanggaran kepada perdjandjian2 jang diberikan dengan soenggoeh2 hati itoe. Pada tanggal 11 November 1918 didalam kereta
ini djoega moelailah zaman kesengsaraan bagi bangsa Djerman.

Apa sadja jang dapat dilakoekan oentoek membikin bangsa Djer- man hilang: kehormatannja,
2 mengenai rochani mangga

HAROES

AWAS

Londen,21

TEROES.

Juni (Reucer)

—

Menoeroet siaran radio Perantjis,
Pemerintahan
Perantjis tetap di
Bordeaux.
.Omroepernja menambah ketera
ngannja begini: ,,/Pada saat ini ki
! ta beloemlah

bisa memberikan

sa

berhasii, |

PERANTIIS

KE

BERA-

INGGERIS.

Washington,
21 Juni

petang.
nja Hitler dari sitoc, maka

an

(Reu

ter) — Morgenthau kemarin mene
rangkan ,bahwa Inggeris telah me
ngambil over semoea contract sen

Tidak lama sesoedah berangkat-

nDahoeloe, karena pertjaja kepada djaminan2 jang oleh pre-

mene-

Pertaroengan? jang masih ada
ialah dibeberapa tempat? daerah,
teroetama sekali didaerah antara
Clermont dan Ferrand.

Se

1:

ngan

sadis Perantjis
Lebat Moman

| 81 masih berkelahi teroes, buh |
Ba
aa

PERANTIJIS.

Minta djaminan perang teroes de-

Siaran

nela

PE-

BEGINI: ,,FUEHRER MELAKOEKAN

KETERANGANNJA

D.N.B. ITOE MENAMBAH

3

djata

Perantjis

dengan

D JERMAN—ROESLAN
PANAS??
Boekarest,
21 Juni (Uni-

ted Press). —
tinggi

Kalangan orang2

mengesahkan

2
kata-sepakat terberarti,: bahwa kalau didapat
Resolusi itoe ae

ambahan hasil sendjata.
"
Sedjak bertahoen2 baharoe pertama kali ini Gadhi tidak ber-

hasil membikin Congress ada dipehaknja.

Sebagian besar dari soeara2 congres itoe menjatakan, bahwa
India-Inggeris haroeslah mempoenjai tentara pertahanan jang besar, soepaja dapat bertahan diri terhadap kepada bahaja jang ada
pada masa ini.
Komite selandjoetnja menjatakan mmerasa sangat terharoe melihat peri-kerdjadian di Eropah, teroetama sekali terhadap kepada
poekoelan2 jang diderita oleh Perantjis.
Dalam peratoeran2 antara congres dengan Pemerintah, anggota2 congres diberi nasehat djangan masoek burgerwacht dan
djangan mengadakan perikatan hoetang perang.
ia

Amerika.

Amerika Sjarikat
dengan kacem
paberik2 sendjata soedah mengada
kan tindakan? oentoek memindah
kan pesanan? berkontrak dari Pe
rantjis itoe kepada
nama Ingge" ris, dengan tidak oesah menoenggoe kesoedahan permoesjawaratan:
pertanggoehan
sendjata
antara
Djerman dengan Perantjis

ke

barpe dari Pari

dihadapan

koresponden United Press, akan
- berita-berita jang menerangkan
bahwa Djerman telah mengirimbarisan2 besar2 didekat perbatasan Roesian.

Hertog

Windsor

Londen,

ditangkap?

20 Juni

(Reuter)

— Berhoeboeng dengan siaran
radio Djerman dan Italia tentang
Hertog
Windsor, maka kalangan jang berkoeasa menerang
kan, bahwa
adalah suggestie
jang sangat membikin geli hati
jang mengatakan, seakan-akan

Maksoednja beloem bisa didjeladjah, tetapi didoega, bahwa
tindakan ini adalah sebagai djawaban atas berpoesatnja pasoekan-pasoekan
Roeslan
di Li- ! telah
thauen, Gaticia-Timoer, jang ka- toek
sor.
barnja. makin lama makin bersama
tambah2 banjak.

dikeloearkan perintah oen
menangkap Hertog WindBerita itoe tiada berdasar
sekali.

oentoek membikin rendah, baik jang
djasmani, adalah dimoelai pada sa'at

KEKALAHAN

itoe,
Perdjandjian2 dan soempah2 jang dilanggar telah dipergoe- nakan terhadap kepada soeatoe bangsa, jang empat tahoen lamanja.
melakoekan pertahanan dengan gagah-perkasa, jang hanja mempoenjai satoe roepa kelemahan, ja'ni: terlaloe pertjaja kepada
-djandji-djandjinja ahli2 negara dari negeri2 demokrasi.

Pada tanggal 3 September 1939, jaitoe 25 tahoen sesoedah

PERANTIJIS:

Kekoerangan i tank dan kekoerangan
wat terbang

pesa-

Perang-Doenia, Inggeris dan Perantjis menantang Djerman berpe— ini ditentoekan kesoedahannja dengan ala sendjata.
Perantjis soedah dikalahkan dan Pemerintah Perantjis minta
kepada Pemerintah Djerman soepaja memberi tahoekan sjaratini ditentoekan kesoedahannja dengan alat sendjata.

Adapoen sebab-sebabnja hoetan Compiegne ini jang dipilih

nangkan dengan pasoekan2 ser-

Londen, 21 Juni (Reuter)
— Koresponden
militer
dari
Reuter di Perantjis mengawatkan seperti berikoet:
Kekalahan tentara Perantjis

adalah soeatoe

dadoe berdjalan kaki jang berli
pat2 ganda banjaknja, dan sam
bil berdasar kepada pengalaman

pengalaman dalam Perang Doe
mia jang laloe, mereka hanja ber

kekalahan jang

'siap oentoek perang parit

bagi tempat menjampaikan sjarat2 itoe, adalah semata2 meroepa. kan soeatoe perboeatan oentoek menghapoeskan kedhaliman, dan
goena menghilangkan selama-lamanja akan ingatan2 pada waktoe
itoe, jang bagi Perantjis poen boekan soeatoe peristiwa jang gilang-gemilang dalam tambo Perantjis, serta oleh Djerman dirasa
sebagai nista-nestapa jang ta? ada bandingannja disekalian zaman.
Sesoedah mengadakan pertahanan jang gagah-perkasa, didalam sekali pertempoeran, Perantjis telah terpoekoel dan tentaranja
goegoer. Oleh karena itoe terhadap kepada lawan jang gagah seroepa itoe Djerman sekali2 tidak mengandoeng niat mengadakan

paling permai jang pernah dialami oleh benoea
Eropah, dan
tindakan2 jang didjalankan sesoedah itoe
oleh Pemerintah,
ja'ni pertimbangan penjerahan,
oleh orang2 dari kalangan Perantjis jang tahoe benar2 diang
gap mempoenjai
doea matjam
sebab:

. permoesjawaratan perdamaian jang bersifat memaloekan.

oleh Staf Djenderal Perantjis:
Kedoea: pertikaian politik
memberi boekti
jang sangat berakar mendalam. : keloehoerannja.

Adapoen sjarat2 Djerman ialah sebagai berikoet:

a.
b.

tiap2 kelandjoetan perang haroeslah ditjegah.
kepada Djerman haroeslah diberikan djaminan goena me-

| neroeskan peperangan

:

lawan

Inggeris, ja'ni peperangan

jang di-

Pertama:

paham militer

ketinggian

dan

Peladjaran ini
dipergoenakan dengan sebaik2-

Adapoen jang berkenaan dengan

dan

perang kedoedoekan.
Djenderal De Gaulle jang ta
hoe akan taktik Djerman, mendjoempai perlawanan, karena te
ori2nja
bertentangan
dengan
pendapatnja djenderal jang lain
lainnja.
Dalam permoelaan perang ini,
jani
dalam
pertaroengan di
Warndt-woud
tank2 Perantjis

kemiliteran, ialah bahwa

nja oleh pehak

Djerman,

jang

dorongkan kepada Djerman, dan djaminan oentoek membentoek | Staf djenderal sangat merendah | laloe melipat gandakan divisi2-

|.

pendahoeloean daripada soeatoe perdamaian-baharoe,

.mendjadi

sjarat jang perloe

sekali

boeat

membenarkan

hal mana | kan sifat2
ketidak-

adilan jang dipikoeikan kepada Djerman.
—

Kantor perkabaran D.N.B. itoe mewartakan

lagi: ,,Sesoedah

. pendahoeloan boeat sjarat2 pertanggoehan perang itoe dibatjakan,
Fuehrer meninggalkan tempat permoesjawaratan itoe dengan dihor
mati oleh soeara Lagoe Kebangsaan Djerman”.
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Dari tentara dan divisi2 Sja- , galkan Paris, dan bermaksoed ti
rikat moreel atau semangatnja
bagoes ,tetapi keroesakan ma-

dak akan membela kota ini.
Ketika
Pemerintah
tiba di

noesia dan alat2 perang didalam

Tours, soedah mendesoes berita,

pertaroengan
sekitar Duinkerken menjebabkan
akibat jang
koesoet masoet.

bahwa Perantjis soedah dekat
hendak minta berhenti perang.
Dikabarkan bahwa di Tours
itoe, baik P€tain maoepoen Wey
gand sama
berkata: ,,Marilah
ra ksatria mendapatkan moesoeh, dan kita akan mendapatkita sebagai lasjkar dengan tja
kan
pertanggoehan
sendjata,

Segala

keberanian,

segala

te

naga jang indah, dan segala tak
tik jang permai soedah tidak bi
sa lagi memperbaiki kekalahan

di Duinkerken itoe.
Poen tentara

Perantjis terpe-

tjah2 mendjadi empat,

tidak bi

sa berdjoeang meroepakan barisan rapat. Betoel Maginot-linie
mempoenjai
persediaan boeat
empat boelan, tetapi sekarang
soedah terkoentji. Waktoe itoe
adalah soeatoe perloembaan oen
toek menang bagi pehak Djer-

| man.

jang bisa menolong kehormatan
Perantjis dan bisa mentjegah
pendjagalan manoesia jang
dak bergoena.”

ti-

Dengan sia2 Reynaud, Mendel
dan lain2
memberi kepastian,
bahwa ta' oeroeng mereka akan
berhadapan dengan Hitler dan

boekan dengan serdadoe biasa.

kekoeatan pesawat | nja jang ber-pantser dan mener

Kekoerangan atoeran organi-

| terbang dan tank jang dianggap | djoenkan tank2 jg. sangat loear
Kekoerangan
pesawat
dan | sasi di Bordeaux
ketika
Pe.
biasa banjaknja.
nja hanja sebagai kereta2 perto
tank-lah jang menjebabkan
ke
merintah berangkat kesana, ada
longan. Djenderal2 itoe waktoe
Didalam garis medan pepera- ' kalahan Perantjis itoe.
lah disebabkan
oleh harapan?
berpendapatan, bahwa seperti
ngan jang besarnja 90 mil me
Selain daripada itoe kepertja
jang poetoes dan kerontokan se
djoega dalam zaman Napoleon,
reka mempergoenakan
hampir
jaan poeblik terkena tamparan
mangat jang makin meradjalela
peperangan itoe haroes dime4000 boeah tank.
besar ketika Pemerintah mening
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'ini mengadakan

DJALANNJA PEPERANGAN
SERANGAN2

mempeladjari

Inggeris perang

Londen,
— Madjallah
teroes,

kan rentjana wet boeat.membikin

teroes.

sebab kehormatan

lankan.
Keadaan

telah

1
sekarang

ka Sjarikat, seperti djoega bang

hari lamanja boeat memadamkan
“api jang disebabkan oleh bom2
itoe.

sa Tsjech, bangsa Pool, bangsa
Noor, Nederland, Belgi dan Pe
rantjis telah berboeat boeat ki

perloe

pada

tempat?

kedoedoekan

moe-

Sebeloem

Hitler menang,

ia

haroes mengoesir kita dahoeloe
dari poelau Engeland. Kini se
rangan oedara Djerman soedah
dimoelai, tetapi pertahanan kita
poen sangat koeat. Sedjak Sep
tember, Hitler mentjoba membi
kin kita kelaparan dengan hasil,

bahwa kita sekarang mempoenjai lebih banjak bahan makan

SERANGAN DI INGGERIS
Londen,
21 Juni (Reuter).
— Pagi tadi diatas seboeah kota
ditepi timoer Inggeris terdjadi
pertaroengan oedara jang memakan waktoe 35 menit lamanja.
Berkali2 - terdengar
boenji
soeara letoesan senapan mesin.
Dikabarkan,
bahwa
ada sebeeah pesawat pelempar bom
Djerman terbang diatas kota dan

dari semoela.
Djoega betoel tidak moengkin, bahwa blokkade menjebah
kan goegoernja Djerman, tetapi
ia bisa memperbatasi akal
ke
koeatan Hitler, sedang Inggeris
hanja meroepakan bagian
ketjil dari mesin
militer doenia
merdeka, jang perloeasannja ma

senapan mesin-

nja.
:
Pesawat2 pemboeroe Inggeris
memboeboeng keatas, laloe ber-

taroeng

dengan moesoeh, jang

kemoedian melenjapkan diri.
Tidak ada kabar adanja koerban disini.

D JENDERAL ITALIA DITAWAN
Londen,
21 Juni (Reuter).
—
Dari pehak jang moe'tabar
didengar kabar, bahwa selama
tentara Inggeris melakoekan se-

Inggeris

Barat.

Menteri. .Oeroesan Penerbangan
Inggeris
menerangkan,
bahwa tadi malam diboenjikan
alamat tanda ada bahaja oedara, jaitoe ketika pesawat2 moe-

soeh terbang

Lissabon,

dan

disana meneroes-

kan pekerdjaannja.
PENDIDIKAN MILITER JANG
WADJIB
Washington,
21 Juni
(Reuter). — Senator Burke tadi
tnalam
memasoekkan
rentjana
wet, jang memoeat oendang2 me-

wadjibkan laki2 oemoer 18 sampai 65 mendapat didikan militer.

TIMOER

Shasi dalam tangan Tionghoa

—.

kembali
Havas dari Chungking 21 Juni
mengabarkan
Djoeroe bitjara

menjerahkan segala alat perang,

militer memberi

Shasi pada hari Rebo malam te3

Nederiand.

Shaoyang.
:
Wang Keh Min akan kembali

21 Juni (Reuter).

— B.B.C. menghadapkan seroean kepada semoea-orang Neder-

ke Tiongkok

land di Inggeris soepaja mema-

Havas dari Peiping 21 Juni mengabarkan: Wang Keh Min, penasehat tinggi dari Madjelis Politik

djenis,

pekerdjaan dan lain-lain kepada

»Vijide

Tiongkok

Vluchtelingen

Kolonne”

Ottawa,

balinja, setelah seminggoe
nja tinggal di Djepang.

di Canada ?

2t Juni (Reuter).

Domei

wa ada Il orang anggota Natio-

Hari Senen djam 9.35 pagi
lelang

diroemah

Jang

Moelia

Toean . R.L. Djajadiningrat
Banjoemasweg
19
(Logeplantsoen)
Prabot roemah compl. antaranja

zonnescherm,

Manil-

la rott. zittje. Bekl. zalonzittje pake divan, Porti€res. Tapijt. Kaarsenkroontje. Leeslam d.Il. Gambar2.
Bureau.
: Dames bureau. Boekenk. PIANO. 2 pers. dan
1 pers.
staalb. bedden. Divanbed besi. Mod. toilet tafels. roepa2
lemari.
KAMER
MAKAN:
Rest.

serv.

dan

barang

pe-

tjah GEN. ELECTR, KOELKAST 3 Pits Senkingforn. pe
rabot dapoer
Geiser. Speda
perampoean dan anak lelaki
dl.
HARI MELIHAT:
Minggoe
9—12: 58.

bahwa

baroe2

ini te-

lah .terdjadi
kebakaran karena
adanja kilat jang menjambar. Ka-

moesoeh

Sesoedah didengar keterangannja, maka Hakim memoetoeskan
bahwa komplot itoe haroes dilawan.
Antara orang2 jang diasingkan

1923).

Kebakaran

jang

oentoek memadamkannja.

ter) — Komisi Pembelian Ingge

kota Tokio. Api terdjadi moela2

ris — Perantjis pada minggoe
jang laloe menerangkan telah | dibiro penerbangan burger dalam
mengadakan contract pembelian | kementerian perdjalanan laloe lin

tas,

lebih dari

“dan mendjalar kegedoeng2

didekatnja.
Kementerian keoeangan. akan
dipindahkan kegedoeng jang te-

Djoemlah pesawat jang dipe- '

' san soedah lebih dari 10.000 boe
| at, antara mana jang 2500 ham- | tap, jang soedah
| pir dikirimkan.

t

sedang

badan2

hampir selesai,

pemerentahan

Mata

Pasar

Baroe

125

B.C.:

Boekoe

recept-recept

segala

masakan (kookboek) dari Popo
goeroe masak jang soedah terkenal di Indonesia. Harga 1Iste deel
f 0.60, 2de deel f 1.—,
compi.
f 1.60 ongko f 0.08 pesan pada
adm. Pemandangan — Batavia-C.

BANDJIR
PENONTON BERTAMBAH HEBAT!
3e KLAS SAMPAI STALES TFROES UITVERKOCHT
RATOESAN TETAP POELANG TA' DAPAT KARI IS
DATANG LEBIH SIANG.

REX
INI MALAM

THEATER-

DAN

MALAM

BRIKOETNJA

7.15

dan

9.45

ORIENTAL
FILM COY.
MEMPERSEMBAHKAN FILMNJA JANG PERTAMA,
JANG PALING BAROE DITAHOEN 1 940

ushua WONG
MEMPERKENALKAN: B/pfong baroe

dakam doenja Him Plela joe.

Tape

lagi.

Tambahan poela disitoe ditempatkan djoega toelisan ,,Dila
rang
masoek”",
jang menoendjoekkan, bahwa tamoe tak
boleh datang kesitoe.
Menoeroet pendengaran s. k. '

tsb. katanja pemakaian soember j
Soember jang berisi sari kekoea

tan itoe masih didjalankan

te-

roes dan masih dimiliki oleh eigenares-nja sebagai sediakala.
Hari Sabtoe, 22 Juni ini 'itoe
baroelah
tempat
itoe dipakai
oentoek menempatkan orang2
perempoean tsb. dan djoemlah
nja katanja
soedah mentjapai
30 orang.

HAS
ee

N
pN

NN ANN Na

Bahaja

api oleh bom

Oleh karena

penawaran

itoe poela, maka

dari karoeng pasir

goena memadamkan brandbom
men dan permoelaan kebakaran
perloe sekali oentoek diperhatikan para pembatja.
Itoelah se

lainnja kegedoeng rijksdag.
Adapoen keroegian jang ditaksir pada kementerian keoeangan
sadja soedah 5 djoeta yen.
perboeatan

sabotage.

toek naik dikapal2 Inggeris sambil mendjaga
kapal2 itoe siang
dan malam . dipelaboehan, oentoek mendjaga adanja perboea-

tan sabotage.
Roeslan dan Inggeris.
Londen, 21 Juni (Reuter)

— Maisky, ambassadeur Roeslan di Londen, hari ini telah da

tang berkoendjoeng kepada Kan
tor Oeroesan Loear Negeri Inggeris dan bermoesjawarat sete
ngah djam lamanja dengan Butler.

bae

1

REGIE

UAN
:

Uta

MOIK

LA

SIONG

AU (Oa,

Fxtra

Speciaal

Gambar
perang paling
ngeri H bat, Actueel.

akan

Hasan

ea

aakuUO29)

A

EA

Boekoe ,,Kris Mataram"
BISA

DAPET

DI

belakang

tjoema 35 sen

MATARAMANWEG 42
TEL.
MADOEWEG 3 — "EL. 1159

802 Mr.-C.
Rr. C.

f

Sebetoelnja oentoek melindoe
ngi kita dan sesama kita, tidak
akan mengingat kepajahan jang
bagaimana poen djoega, melihat
bahaja jang mengantjam.

CA ve nda He Dan BEN

MET

bakar.

Gambar2
dalam s.k. harian
dan berkala serta dalam filmjournaal diwaktoe achir ini me
noedjoekkan
kekedjaman dari
pemeriaman oleh moesoeh, poen
djoega bom bakar (brandbommen).

NN DE

ODUCTIE LEIDER:
YYAUTEUR

United Press dari Shanghai 21
juni mengabarkan, bahwa orangorang Inggeris telah memoetoeskan pasoekan pentjegah sabotage
jg .terdiri dari I.k, 200 orang jg.
merdeka memadjoekan diri, oen-

Kilat
itoe menghantam pada
lebih dari pada 20 tempat dari

York,
21 Juni (Reu

dipersoekar

Mentjegah

manja

Inggeris minta 10.000 vesawat.

jang

rena itoe maka jang mati 2 orang,

terdjadinja
pada hari kemarinnja, baroe dapat padam setelah
dioesahakan beberapa djam Ia-

cist, Adrien Archand.

baroe boeat membeli
1500 pesawat lagi.

pagar

jg. loeka 108 orang, sedang ge
doeng2 pemerentahan (semoeanja goena sementara waktoe didirikan semendjak gempa boemi

tahoen

terdapat djoega leider kaoem fas-

New

dari Tokio 21 Juni me-

ngabarkan,

nale Eenheidspartij telah diasingkan, sebab mereka mengadakan
perhoeboengan dengan
di Djerman dan Italia.

lama-

Keroesakan kebakaran sebah kilat.

nerangkan dalam Lagerhuis, bah-

| KRIINEN”

Oetara pada tanggal

23 boelan ini akan didoega kem-

— Menteri Justisi, La Pointe me-

Tendubedriif

tahoekan, bahwa

lah dirampas kembali oleh pasoekan Tionghoa,
dan dikatakan
landjoetnja, bahwa lebihnja pasoekan Djepang melarikan diri ke

Panggilan kepada orang2

Comite”.

DJAOEH

Dassi, Kemedja, Polo Shir-

Kini katanja banjak orang jg.
bekerdja oentoek menoetoep pe
'karangan
tempat itoe dengan
kawat berdoeri, sedang djalan
masoeknja sampai dihotel itoe
akan ditoetoep
djoega dengan

dan pimpinan:

hanja idzin dari Pemerintah.

1. menerima
pemberhentian
sendjata dengan Djerman dan

-.Nederlandsche

pengawasan

25 Juni

ten, Badmantels, Regenjas
ect. Matjem? Pakean Njonja2 dan Anak2
Datenglah di Toko Pakean
Mode Atelier ,,EUKOPA”

poean dari mereka jang diasing
kan ditempat lain, toelis B.N.

diba-

boeat mengangkoeti anak2 dari
Belgi dan Perantjis.
|
Jang masih ditoenggoe ialah

memilih satoe antara doea, ja'ni:

oemoer,

organisasi

Kweekschool-

Besar.

tanggal

sampe 15 Juli '40
Korting 10”/ sampe 30”-.
Ada Sedia : matjem2 Topi,

nja oleh pemerentah disewa, goe
na menempatkan orang2 perem-

t

desak soepaja Amerika soeka me-

bagian

Moelain

Tiap orang jang mengetahoei
akan keamanan diri, tidak lama
lagi akan segera mengambil tin
dakan seperloenja dengan memakai kesempatan jang baik, ja
itoe memperhatikan apa jang di
tawarkan goena keamanan diri.
Adapoen jang dimaksoedkan
itoe ialah karoeng2 dari kertas
jang berisikan
pasir jang tak
bergaram, jaitoe jang dinamakan ,,Hercules” anti-brandbommenzakken, jang nanti akan bisa dilemparkan kebom atau nja
la api, dan kertas itoe akan pe
tjah.
Kalau soedah demikian,
maka pasirnja itoe akan mema
damkan api tadi,

Interneeringskamp
goena perempoean.
Badhotel
,,Trianon”
di Tjibadak jang terkenal itoe roepa- |

doedoeki oleh Djerman.

A.N.P.
mewartakan,
bahwa
menoeroet soerat kabar ,,Times”,
dari
New York diterima kabar
di Amerika tiap2 hari orang men-

poela

nja.
Kiranja jang bersangkoetan
akan memaafkan,

pah!”

Ditambah. dengan perkataan
begini: ,,Bangsa Perantjis tinggal

tjatatan

ka

nama ,,Tolonglah anak-anak Ero-

Press). — ,,Berliner Nachtausgabe” menoelis, bahwa
hadjat2
Djerman ialah perloetjoetan sendjata Perantjis seloeas2nja.

soekkan

menoedjoe .keketjerdasan, jai- '
toe”
Pergoeroean Rak
jat,
Kramat 1194.
Doeloe kita seboetkan bahwa
sekolah
itoe tjoema mempoenjai sekolah paling tingginja
Mulo. Tetapi itoe chilaf. Maka keterangan lebih djaoeh me
ngatakan, bahwa
sekolah itoe
moelai Augustus akan memboe

Harold Ickes, menteri Oeroesan
Dalam Negeri, dengan memakai

MENGANTJAM TEROES
Berlin,
21 Juni (United

Londen,

Satoe kali pernah kita membe
ri tahoekan tentang adanja sekolah nasional dikota ini jang-

anak-anak

Kini sedang dirantjang

pas sekaliannja ini.

lin, Alexander Kirk, dengan pesawat.Clipper telah bertolak ke

Kepada

niatan
oentoek menjewa beberapa kapal”

vas). —

Tambah
kweek
school djoega.

Inggeris jang disingkirkan,
lagi
poela bagi anak-anak jang di Perantjis dan lain2 negeri jang di-

wah

district di Inggeris-Barat.

atau:
2. soeka melihat Djerman ram-

Wakil Amerika di Ber-

peroemahan

dibangoenkan

diatas beberapa

rangan2 jang berhasil di Lybia,
antara lain-lain telah dapat menawan Djenderal L'Astrucci, kepala perang atas pasoekan2 gemie dari tentara Italia ke 13 di
Lybia.
WAKIL AMERIKA Di BERLIN
New York, 21 Juni (Ha-

Perioe pendjelasan.

OESAHA PENJINGKIRAN
KANAK-KANAK
New
York,
21 Juni (Havas). — Dibawah pimpinan Njonja Roosevelt di Amerika teiah
“didirikan seboeah komite dengan
maksoed memberi tempat kepada
anak-anak Eropah di Amerika.
Konperensi pembentoekan itoe
dihadiri oleh lebih dari 32 perkoempoelan. Programma komite
itoe mengandoeng rentjana oeritoek bekerdja bersama-sama dengan Canada dalam memberikan

nerima
anak-anak dari negeri2
Sjarikat ke Amerika.
Di
Washington telah djoega

sih banjak.
Djoega

Stad Centraal Apotheek, Meester.

Perantjis, dan telah tiba poela
di Londen.

soeh di Calais.

memoentah2kan

sche Apotheek De Gedeh,
Pasar Baroe Sam Soen Apotheek,

pal terbang soedah bertolak dari

ta.

CALAIS DISERANG OLEH
INGGERIS
- Londen,
21 Juni (Reuter).
— Menteri Oeroesan Penerbangan mengeloearkan ma'loemat,
menjatakan bahwa pesawat2 terbang Inggeris telah melakoekan
serangan jang berhasil sekali ke-

|.

— Perdana-Menteri
Polen, Sikorsky, dan lain-lain
anggota
stafnja dengan perantaraan ka

tidaklah

doea

Djerman

1911

Roemah obat jang boeka
Minggoe 23 Juni
Bavosta, Rijswijk Nederland-

pertama pagina II.

Opruiming

pirkan seboeah lampiran dalam
oplaags.k. kita goena kota.

Pembesar? Pool menjingkir.
Londen, 21 Juni (Reuter)

jang

membetoeskan asa, karena Inggeris' hanja berkoerban boeat
mendapat waktoe boeat Ameri-

mengenai seboeah paberik margarine, sehingga 6000 ton minjak
ikan ijoe hantjoer moesna.
Orang2

,Rivadavia”,
jang sedjak
dipekerdjakan.

21 Juni (Reuter)
,,Economist” me-

rena mehoeroet hitoengan jang
berakal, masih tetap bisa didja

Dibenarkan djoega, bahwa selama penjerangan jang beberapa
waktoe jang laloe dilakoekan
ialah

Atlantic. Djoega telah dimasoek-

memaksa demikian itoe, dan ka

Djerman.

atas kota Hamburg,

200 miljoen pesos boeat membikin pangkalan oedara ditepi laoet

noelis, bahwa Inggeris perang

jang dilakoekan oleh ka-

pal2 terbang Royal Air Force di

babnja maka hari ini ada dilam

Aires, 21 Juni
Pemerintah telah

menentoekan pengeloearan oeang

pember-

hentian sendjata seperti disorongkan oleh Djerman itoe.

DI DJERMAN

Londen,
21 Juni (Reuter).
—# Dari orang2 jang boleh dipertjaja kini telah" didengar kabar
tentang djelasnja hasil2 penjera-

ngan2

Buenos
(Havas). —

sidang boeat
sjarat2

Lembaran

Argentinia bersiap

Kabinet
Perantjis bersidang.
Bordeaux,21 Juni (Ha| vas) — Kabinet Perantjis hari

#-Kawat

#.

PEMANDANGAN.

ni

1940

Tag

VIVO-Inrichtingen
V.LV.O.-KWEEKSCHOOL.
le Afd.
3 tahoen,

boewat

Soerabaja

Peil H.I.K,

abituri#nten

M,

U. L. O.

Lamanja

beladjar

le. Afd. boewat tamatan H.I.S. lamanja beladjar 6 tahoen.
Setelah tamat diwadjibkan menempoeh staats-examen
H.I.K.
Bajaran sekolah — f 6.— seboelan. Entree — f 7.50, Boekoe
haroes

dibeli

sendiri.

V.LV.O.-M.U.L.O. Afd. A, B dan C.
,
Bagi tamatan H.I.S. dan Jain2 jang sama dengan itoe. Lamanja beladjar 3 tahoen. Setelah tamat diwadjibkan menempoeh
eind-examen Gouv. Mulo, Bajaran sekolah — f 6.— seboelan.
Entree — f 7.50. Boekoe wadjib dibeli sendiri.
V.I,V.O-schriftelijke lessen dalam vak-vak:
Boekhouding,
(Melajoe-Belanda),

Practische

Paedagogiek,

Staatsinrichting,

Bahasa Belanda (oentoek jang moelai dan meergevorderden,
Inggris.
PRAKTISCHE HANDELSSCHOOL ,,MERCURIUS” (,,Prahamer”),
Lamanja beladjar boeat A afd. dengan vooropleiding HL.L.S.
3 th. Bajaran — f 6.50 seboelan, sedang boeat B afd. dengan
vooropleiding 3e klasse Mulo: 1 tahoen, bajaran sekolah f 7.50
seboelan.

Entree f 9.50, Boekoe2 dan alat-alat beladjar lainnja menerima Gratis. Disamping eind-examennja sendiri, maka semasa beladjar ditanggoeng boeat menoentoet Bonddan
FederatieExamens

(boekoe

,,Sinar

Soerabaja”

dikirim

gratis).

HANDELS - AVONDSCHOOL.
Waktoe beladjar 4 kali seminggoe moelai djam 5 sore sampai
8.30 malam. Lama beladjar 2 tahoen. Bajaran f 5.— seboelan.
Boekoe-boekoe dan alat beladjar gratis.
INTERNAAT - V.I.V.O. disediakan dengan bajaran — f 15.—
seboelan.
Pegawai Gouv. berhak atas kindertoelage. Moerid2
internaat dapat toentoenan beladjar serta medisch toezicht.
PROSPECTUS dikirim gratis pada siapa jang minta. Memasoekkan moerid baroe moelai sekarang diboeka bagi cursusjaar
1940/41, dialamatkan kepada: Directeur V.I.V.O.-onderwijsinrichtingen, Pasar Kembangstraat 53 atau Secretaris V.I.V.O.
Kedoenganjar 3/1 Soerabaia.

M5

PR

ban

ai

2

'“glantsiobiflentteraad 1yewar-

akan berikoet:
“Oleh pihak pemerintah telah

'Ipedoman2

tpertimbangannja

nindahan

pendoedoek

preman

boeat beberapa daerah jang tence dengan tiba2 ternjata perloe,

yolehlah dapat diberikan pengoen

ijoekan2

instroeksi2 jang

dan

perloe. dengan segera.

oemoem

pedoman

“Sebagai

akan berlakoe dalam hal itoe,
bahwa karena sangat dalam akibat2nja dari pemindahan pendoepreman

itoe, maka

akan

di

kerdjakan dengan terbatas sadja
pada hal2 jang sangat
|
Perbedaan

haroes

antara:
a. pemindahan

diadakan

oentoek keperloe-

an perlindoengan bahaja oeda“3ra dan

b. pemindahan ditilik dari kepentingan pembelaan negeri.
Pemindahan oentoek keperloean perlindoengan bahaja oedara
dalam pengertian oemoem haroes
diartikan mentjerai-beraikan pen-

doedoek kampoeng2 dan daerah2
ig sangat banjak sekali ketempat

jang lebih Joeas disekitar itoe atau ditilik dari pada pelemparan2
bom dari oedara atas kampoeng2
atau daerah2 kota jang teramat
berbahaja.
Pentjeri-beraian itoe
dimaksoedkan oentoek mengoera-

ngi djoemlah pendoedoek dalam
satoe2 tempat, sehingga atoeran2
perlindoengan bahaja oedara le-

bih berhasil dapat

didjalankan.

Persediaan2 boeat pemindahan itoe telah diambil terhadap bebe
rapa Juchtbeschermingskring. Pe
ngertian oemoem tentang pemindahan jang ditilik dari soedoet
pembelaan negeri haroes diartikan pengosongan daerah perang

oleh pendoedoek preman dan memindahkan segala pendoedoek ke

-daerah-daerah lain jang terletak
diloear daerah peperangan. Boeat daerah2 jang tertentoe soedah
diambil persediaan2 boeat itoe
dengan selengkap-lengkapnja.

be-

pembesar2

berhoeboeng dengan bahaja dari
atau lebih tjotjok djika
oedasa
dikatakan — ,,mentjerai-beraikan
pendoedoek pada waktoe ada

pendoedoek

akan

berhoe-

Noot:

kali

rapa

itoe, ma-

doep.

ti pikirannja moendoer berpoeloeh2 tahoen kebelakang.

doek tadi.
Oleh badan C.O.V.I.M. telah di
ambil sikap jang benar, jaitoe

dalam tempo jang lekas kedalam

tiada akan mengambil tindakan2

negeri.
5
Hal itoe akan dikerdjakan menoeroet.pedoman2 jang diberikan
nanti oleh pihak Binnenlandsch

dengan sendirinja sebeloem maksoed itoe disetoedjoei oleh Pemerintah. Sikap Covim ini biarlah
ditiroe oleh lain2 badan atau go-

| didatangi oleh doea

Wedana
Voorrij

P.IL.D.,
Zuid,

Ass.-

dikantornja,

dioendang

boeat

datang dihopbiro polisi. Dari
sedjak itoe beliau tidak poelang
Sorepoelang lagi keroemah.
nja didapat kabar bahwa P.I.D.

kebingoe-

(Aneta).

Dalam telegram
ke Perantjis tanda R.P. (djawaban soe-

'dah dibajar) tidak dibolehkan.
Kleermakerschool

Pada
tanggal 20 Juni 1940
Kleermakerschool
Def.:
v/d
Bosch 13, telah selesai mengoedji moerid2nja.
Moerid2 jang loeloes ialah toe

an2:
1.

Dewa

Made

Alit

—

2.

' memandang perloe boeat semen | Ktoet Tjetig, dan 3: Ktoet Djetara menahan toean Amir.

Au-

deg, dari Bali, 4, R. DjoemadiSolo.

,

“ta dan dompet berisi oeang ke-

perloean sehari hari diantarkan|
6.
kembali keroemah |, 5. Samari — Palembang.
oleh sersi
| Wardajo — Poerworedjo. 7. Tji
Mr. Amir di Kemajoran. Beliau
ditahan di sectie Grisseeweg Mansjoer — Soekaboemi. 8. Ab.
sorenja |, dullah-Batavia-C,

(Gondang-dia),
dan
djoega boleh menerima maka-

nan dari roemah beserta pakai
an seperloenja,

Apakah jang menjebabkan
penahanan ini, djoega masih ge
lap bagi kita. Seperti diketa-

hoei dalam penggeledahan tang
gal 10 Juni jang laloe toean Mr.

Amir djoega

toeroet diperiksa

beberapa djam lamanja.

Didoe

ga penahanan jang sekarang ini,
mempoenjai hoeboengan djoega
dengan kedjadian pada tanggal

5 10 Juni jang liwat itoe, (Anta-

“'ra).

Menghentikan

|,

Kesimpoelan: Kalau hal seper
ti diatas itoe baik, meskipoen
asalnja dari loear negeri, patoet
kah kita miliki?
Perloekah adat demikian itoe mendjadi kepoenjaan kita, bangsa Indone“Ini tidak kita djiwab.
Djawabnja kita serahkan kepada pa
ra langagnan jang boediman. Te
tapi siapakah jang bisa mendja
wab pertanjaan ini? Ialah me

pekerdjaan

IE ONE»

.

Atas permintaan badan pembesar jang bersangkoetan, maka Centrale Covim memberi ta
hoekan, bahwa pembikinan dari
nood- atau snelverbanden tidak
lagi dianggap penting sekali, oleh karena soedah banjak perse

diaan2 goena ini jang soedah di
bikin. Oleh sebab itoe, maka dinasehatan, soepaja
'mengnenti
ka npekerdjaan pembikinan itoe. (Aneta).

tia

membatja

se-

disertai......... pemba-

jaran jang
la,
boekan?

setia

RENTE

membeli

dan

OENTOEK

roemah,

membesarkan

membeli sawah, keboen, tegal
meloenaskan hoetang dengan
dan

atau

TIDAK

roemah,
dsb. (tanah),
tanggoengan roe-

tanah,

anak,
berdagang, deoentoek menjekolahkan
ngan singkat oentoek apa sadja jang bersifat
bisa

asal

ada

roemah

dan

atau

tanah

jang

diborgkan.

Mma membantu
ah

Bouwspaarbank

besar

,,BERINGIN”

dan soedah populair,

karena

satoe-satoenja Na

boekti

Boemipoetera

jang

tertoea

Car.

soedah banjak.
1939.

Soedah bisa memberikan pindjaman banjak: dalam tahoen
f 27500,—. Boelan April 1940 memindjamkan f 15000,—.
Pemeriksaan ACCOUNTANT moelai berdirinja
berhasil baik, tjotjok tidak koerang soeatoe
apa.

(April

1937)

Dimana beloem ada agent, bisa diadakan, Pembajaran tentoe
Soerat-menjoerat haroes diserati prangko, goena djawaban.

djalannja, hingga oesaha ini dihentikan sadja, sebab oeang katanja soedah banjak jang dipakai

oentoek menjokong fonds2.
Sebetoelnja pembelian pesawat itoe akan dilakoekan dengan
mengadakan perhoeboengan di
Londen, tetapi kini oleh karena
telah dipoetoeskan menghentikan
aksi, maka oeang jang soedah di

poe

moesoeh — haroes didjalankan
dengan
perantaraan
Weeskamer jang bersangkoetan.
Orang
jang-di
diasingkan
Adapoen jang mengenai poe'ngoetan kepada orang2 jang di
'asingkan, tetapi boekan pendoe
doek moesoeh (sebagian besar
ialah

anggota

N.S.B.)

Commis-

koempoelkan itoe, dikembalikan
lagi kepada jang membantoe.

sie tsb. tidak mempoenjai oeroe
san, oleh karena Commissie ti-

(Aneta).

dak membeslag milik mereka i-

Peroesahaan moesoeh dan pendoedoek moesoeh

(mereka itoe tjara
pemoengoetan haroes didjalankan dengan

toe.

Sekali

lagi

pen

djelasan.

sa?

reka jang

Perantjis

PINDJAMAN

sadja

sampai

sedjoemlah

December

1939

menjenangkan.

perloe

ada oeang, soepaja,,alat
hidoep” itoe tetap sampai dita
ngannja . Tidak
bedanja
dengan roti jang mereka makan se
hari2.

kalau tidak demikian, itoe berar

kan pemindahan pendoedoek da“ri daerah2 jang memang betoel
terantjam oleh serangan moesoeh

:

dan

Salemba 3, Telf. No. 169 MC,
JANG BISA DAPAT
PINDJAM, ialah mereka jang menjimpan di » BERINGIN paling
pendek 1 tahoen dan sedikitnja f 1.— seboelan1 boeat
boeat pindjaman tiap2 f 500.-nja.

oentoek mendapat

hidoep ini

BATAVIA-C.

dan

memperbaiki

pemboros,
Hoofdkantoor:

a-

Tiap orang jang bisa mengikoeti kemadjoean, tidak boleh ti
dak tentoe akan
sefaham dengan pikiran demikan. Sebab

ngan dan melambatkan pekerdja-

Examen

Dan

keboetoehan

an oentoek memindahkan pendoe

— Kemarin doeloe siang poekoel
“11, tocan Mr. Amir Sjarifoeddin
pemimpin oemoem Gerindo dan
ggota-secretariaat GAPI, soe

5.

bahkan ada jang

oesia 100 tahoen

mendirikan

mah

ganja dari kedjadian2 seharihari. Membatja
bagi mereka
soedah mendjadi keboetoehan hi

boeat mengatoer dan mendjalan-

lagi
Ditangkap
“..
dan ditahan.

s.k. bangsa

arti tertoetoep mata dan teling-

Lain dari pada itoe sebagai
biasa akan diadakan kesempatan

ke

tjepat

EFFENDY.

DIPOENGOET

rang asing ialah, manakala me
reka membatja itoe berarti poe
la mereka membajar oeang abon
kalau mereka
Sebab
nenja.
tidak membatja koran, itoe ber

itoe, karena biarpoen baik maksoed dari badan partikelir tadi,

Telegram

dioeroes

MEMBERIKAN

Ketjoeali dari itoe pikiran o-

wa dengan menoenggoe poetoesan terseboet tadi, badan2 partikelir- djangan mengambil tindakan2 terlebih dahoeloe goena
soal menjingkirkan pendoedoek

Mr. Amir Sjarifoeddin

kita moeatkan.

boekan barang baroe.

mentjapai

Inilah haroes diperhatikan, bah:

jang lain.

SULEMAN

Eigenaar:

tau lebih.

Selekas-lekasnja sesoedah com
missie jang telah diseboet diatas
tadi selesai dengan pekerdjaannja, maka
moengkin kita akan
dapat menoetoerkan hal ini dengan pekerdjaannja, maka moeng
kin kita akan dapat menoetoerkan hal ini dengan lebih djelas.

longan2

telefoon-

gratis, dan akan

peroesahaan2

Oesia mereka

penoendjoek tadi hanja dapat disampai pada sa'at
oemoemkan
sesoedah pekerdjaan oentoek menjingkirkan pendoedoek itoe haas
roes dilakoekan.

Bestuur.

LINDHOLM.

Kabar ini penting se

oentoek

kian itoe

instroeksi2 atau

menimboelkan

Indonesier.

menjenangkan.

asing itoe hidoepnja.
Kalau ra
ta-rata peroesahaan bangsa kita
dilapangan s.k. mentjapai oesia
10 atau 15 tahoen itoe soedah di
anggap loear biasa, maka didoe
nia journalistiek asing hal demi

jang mengatoer, bagaimana pendisingkirkan
haroes
doedoek.berhoeboeng dengan daerah jang
haroes dibelakan itoe mempoenjai sifat jang hampir sama dengan keadaan militer pada sa'at

akan

per

ambil

Maksoednja ialah oentoek meng
gambarkan, sampai oemoer be

jang haroes ditoeroet. Instroeksi2

sehingga

disoeroe

H.

bangsa

se

ka hanjalah pedoman jang dikeloearkan oleh Pemerintah sadja

itoe,

boleh

Europeesche-apotheker

288 — 289

kehormatan).

mendjaga keamanan dan ketenteraman jang sangat perloe goena melakeekan pekerdjaan mependoedoek

Recept:

oleh

kepoenjaan

WL.

lakoe eere-abonne (lengganan

haroes dilakoekan dengan lebih
giat dan teliti. Dalam doea matjam kedjadian ini, maka oentoek

mindahkan

pertama pagina IM

kita. tjantoemkan namanja se:

jang tentoe

moesoeh,

pimpin

Apotheek

tetap menerima. koran.

kita dengan

boeng dengan aksi jang dilakoekan oleh

Di

satoe-satoenja

reka itoe moelai tanggal tsb.

bahaja dari oedara”, itoe mempoenjai sifat lain dari pada menjingkirkan

Inilah

. kedoea2nja tinggal dikota ini,
soedah
lebih dari 50 tahoen
mendjadi
abonne s.k. Bat.Npbl. dan moelai tanggal 1 Juli
depan ini akan di,,pensioen”
mendjadi pembatja koran. Me

menjingkirkan pendoedoek

TELEF.

BATAVIA -C.

Toean P. H.K.
Sablerolle
dan H.F. Meeng,

stuur disetempat-setempat.
!. Tindakan2 jang diambil oen-

'toek

Lembaran

GA
MPI
RA
PO
FHEEK
LAAN HOLLE 2.

kita?
Dalam
s.k. Bat. Nieuwsblad
kita dapti berita demikian:

'itoe dengan meminta

g. perloe2, agar soepaja bila pe-

doek

50 TAHOEN.
Moengkinkah
terdjadi
dikalangan

Satoe Komisi jang terdiri dari
beberapa ahli lagi asjik bekerdja
karang oentoek merentjanakan

lan sedang diambil persediaan2

ata aa

SETIA BATJA DAN BAJAR

doek preman

ga

Aa SU

PEMANDANGAN

pemindahan pendoeLN

MN

Sat aa

Naa

1940.

TK

ape

TRAOG
P2 het

Seiatani

Meskipoen soedah beroelang2
dioemoemkan bagaimana tjaranja memoengoet hoetang pada

(peroesahaan moesoeh atau pen(doedoek moesoeh, tetapi masih
banjak poela crediteur jang beloem tahoe kepada siapa pengoe
tan itoe dilakoekan..
Oleh karena itoe maka C o mmissie
voorRechts
yoko
ruin
O orlogstijd
memberi tahoekan lagi,
bahwa
goena
onderneming
dan peroesahaan

Oleh

karena

itoe

terhadap

KABAR

TONTONAN.

Agenda oentoek ini malam:
Alhambra:
,Siti Akbari”,

Rialto:I ,,Ranger Courage” dan II ,,Racketeers of the
Range”.
Cinema-Orion: »Black
Heads”.
Prinsen
Parkispee
liale Krontjong Zang Concert”.
Dueen

Theater:

cret Service of the Aw”.
Rex
Theater:

,8e-

ykrns

Mataram”.

Gjalan jang dilakoekan atas 0rang2 jang dihoekoem, jaitoe ke
pada mereka jang
bersangkoe

tair dan pembelian2 djoega goe

(tan sendiri, atau, kalau demiki-

generaal Ir, H.W.J.

jan ini tak moengkin, maka bisa
'dimadjoekan kepada jang diberi koeasa olehnja ataupoen keloearganja.

,

(Aneta).

Departement

Dari Bogor
dikabarkan deKeanggautaan College van
ngan officieel:
Gedeputeerden.
Dari
Minister van Kolonien
ada
diterima
kabar, bahwa pa
Tak bisa bersama2
soesoenan
dari . Departement
keanggautaan Coll.
dagang, jang goena ini soedah
van Kolonien,
jang sekarang
van Gedelegeerden.|.
diangkat
pemimpinnja,
rekebertempat
di Stratton Street,
Telah ditetapkan satoe ordon- |.
,ning2 itoe haroes dimadjoekan
Londen W.I., ada ditetapkan se
nantie goena menambah lebih
kepada pemimpin2 itoe. Pemimbagai berikoet:
landjoet Provinciale Ordonnantie
| pin2 itoe dengan tetap dioeSecretaris J. Hardeman.
dengan peratoeran, jang mene: moemkan dalam Javasche CouAfdeeling a: oeroesan staatsrangkan,
bahwa
keanggautaan
rant dan selandjoetnja poen de
rechtelijk
dan juridisch, sertaCollege van Gedeputeerden tidak|
| ngan perantaraan advertentie internationaal, ketjoeali apa jgdapat dibarengkan dengan ke"dalam s.sk. ditempat itoe.
mengenakan oeroesan. monetaianggautaan Volksraud dan Colle- £
re dan economisch,
Mr. W. G.
Goena onderneming dan perge van Gedelegeerden, manaka- |
oesahaan dagang, jang masih be Poekema.
la Wali Negeri atas permintaan
Afdeeling b: oeroesan finan
loem mempoenjai pemimpin oen
Provinciale Raad jang bersangJ. Hardetoek mengoeroesnja,
masih di- cieel dan monetair,
koetan menentoekan hal itoe.
man.
pertimbangkan adanja pemim(Aneta).
Afdeeling c: oeroesan econopin jang diangkat.
misch
dalam arti jang loeas,
Manakala hal itoe mengenai
Menghentikan aksi
perlajaran,
poengoetan
oetang jang pen perdagangan dan
Goena
membeli
ting, maka dengan djalan soerat gouvernements bedrijven dan po
pesawat.
litiek dagang (djoega oeroesan
bisa dimadjoekan
permintaan
politiek di Azia Timoer dan ABeloem lama ini nj. De Gruyter
kepada
Commissie
voor
het
telah memadjoekan andjoeran Rechtsverkeer in Oorlogstijd, merika), Dr. G.H.C. Hart.
Afdeeling d: oeroesan Westp/a Departement van Economioentoek membeli pesawat terbang
Indie, A. Muhlenfeld.
K.L.M. goena kawan2 dalam pe- sche Zaken, Betawi ini.
Afdeeling e: oeroesan persoJang
mengenai
perangan ini. Oentoek ini akan
neel, J.H. Delgorge.
pendoedoek
moe
diadakan pengoempoelan oeang.
Afdeeling f: agenda, archief
soeh.
Demikianlah maksoednja.
dan
erpeditie, J.H. Delgorge.
Poengoetan
oetang pada oTetapi
konon
kabarnja
peAfdeeling g: oeroesan mili- |
ngoempoelan itoe lambat sekali 'rang2 partikelir — pendoedoek

2 ANN

der

burgerliike

departementen,

Verniers v.

Loeff.

Lebih landjoet sebagai pembantoe dari toean Delgorge, a"da dioendjoek Dr. J. Francois,
controleur B.B. jang berada da
lam verlof loear negeri.
Generaal
Verniers van

van Kolonitn.

ki PBB can Meh Aa

na

bk

der

Loeff dibantoe oleh kapitein der
artillerie dari K.N.I. Leger, J.
Klein, sedang pada Dr. Hart boe
at sementara waktoe dipekerdja
kan toean

P.H.

Westerman,

secretaris dari
Rubber Comite.

2de

Internationaal

»DE JAVA VOLKSBANK.”
Opgericht in Juni 1938..
HOOFDKANTOOR

BANDOENG.

Oentoek memboeat
membeli TANAH,

ROEMAH atau
atau SAWAH.

Dengan simpanan tiap-tiap boelanan:
f 1.— oentoek pindjaman f 500.f 1.50
5
js
f 750.d.s.t. sampai f 10.000.—
Angsoeran f 2.50 boeat
tiap2
f 500.— (tidak pakai RENTE).
Waktoe

mendapat

pindjaman

se

lekas-lekasnja SATOE TAHOEN
menoeroet djasa simpanan. Kalau
tidak teroes oeang dikembalikan.
TRUSTEE: N.V. Centrale
HulpSpaar - en Hypotheekbank.
Sekalian oeang ditaroehkan pada
barang tetap, sawah, tanah, roemah.
Soerat2 dan keterangan2: LANDRAADWEG 3.
Ditjari AGENT-AGENT
dengan
peratoeran jang TENTOE MENJE
#ANGKAN,
PEMBAJARAN
HANJA
SJAH
PADA HOOFDKANTOOR, —

una enda Di sebes, SALU akal

PEMANDANGAN

Rasanja

lezat
Le 1438

RIALTO

BIOSCOOP

Pasar Senen

-

Batavia-C

Pertoendjoeken boeat hari Saptoe
dan Minggoe 23 Juni '40.

DOEA

GLODOK

STAN

LAUREL

dengen dalem hoofdrol:

Speciaal

O'BRIEN

MATINEE: Saptce dan Minggoe 4.36 sore.
eh
BREEN dalem LET'S SING AGAIN.

(F3
|
Speciale

— Malem

Speciale

22

Krontjong

Zang

“GOLDEN

Dengen

Titing,

Semarang,

Moelai
—

Concert:

Miss Annie

soeda

bikin

ee
10

SAMUEL

&

djam

djam

»DEAD

SYLVIA

Landow
gempar

4 sore Minggoe

“Betoei!
hari lagi

tjerita

Awas!

TIONGXOK SUPER- DE - LUXE
SHEN”
»VEN £SHU

FILM

Team LV.
Goenoeng

Sahari 84, Batavia-C.

BE,

ddo.

6-4-1935

No.

8982-A.

Pada tanggal
1 Aug. 1940 kita poenja
afd :
ELECTROTECHNIEK
RADIOTECHNIEK.
akan ditambah dengan 2 afd : baroe jaitoe :
WERKTUIGKUNDE — BOUWKUNDE
dan pada itoe hari djoega kita akan pindah di kita poenja gedong sendiri di Kramat 93, Batavia-Centrum.
Ocang sekolah f 15.— p.b. Permoelaan Cursus baroe 1 Februari
dan 1 Augustus.
Lamanja peladjaran 2/5 tahoen.
Sjarat oentoek mendjadi moerid sekoerang- Mderimpaa :
Diploma klas 7 Lagere School.

an
aa
f .

uji

gue,ophone

Nana

keras

E

From

—

Music

SHIP

Air"
John

ce tempat.
Moelai Hari Minggoe 23 sampe Selasa 25 Juni '40

Litel

soeda

terkenal

FAILLISSEMENT

MORGAN”
BANCROFT

DIPOETOESKAN

Njonja djanda Th. L.P. Sibbald geb. Smith, Kemajoran 26, Batavia-C.,
Tjen Boen Sioe, pedagang,
Molenvliet-Oost 9 (hoek
Berenrechtslaan, Betawi, perniaga pakai merk Hiap Hin Loeng, dengan vonnis

Emas,

SANGET

22 krt. (emas

21

MOERAH

oekon)

terbikin menoeroet

»

5
Stel f 7.— Giwang markien
bermata 14 bistuk f 8—
..

»

stuk

»

stak f &—

»

Bantei kaloeng model bidji ke-

timoen atawa lain model
Haarspeld roepa-roepa matjem
model Preanger
Kebajak speld roepa-roepa matjem
model paling baroe (brikoet ranRantai horloge model biasa
Rantai horloge pakai stempel knop

gosokan

dji

briliant

f 8—

,,

stuk
stuk

dan

tenda erana
krt. Harga per
3
aan

f 5—
f 6.

PRIJSCOURANT-BERGAMBAR BOLEH DIMINTA GRATIS :
KIRIM,
ONKOST
TERITOENG
BELOEM
TERSEBOET
HARGA
KALOE KIRIM OEWANG DOELOE DAPET ONKOST

8
:
Goudsmederij

KIRIM VRIJ.
,$ AK ETY”, Toeloengagoeng.

SE PATOE SAN DAL
kh Tiap Djompob
3 ang keloearan baroe

3:

Uetikin dari karet jang
aslie,kelihatannetjis dan
M4)

an
1

7

warnanja seperti koelit.
, Kekoeatannja:
Soedah

Juni

'40:

Sim Sin Tjoen, tiada pekerdjaan, tinggal di Rengas Bandoeng, onderdistrict Tjikarang, Mr.-Cornelis.
MENDJALANKAN HAK RECLAME DAN/ATAU
PREFERENTIE
DAN

MENGATOER

terpoedji dan

| ta'ada bandingannja.
( esadapat dtng atoko

Tjan

10,

'40

v/h

(djadi
Yoe

AR

TAU UE TNNP, "RAT SO aa NP
sia Pa Nan KT AGS

Toro RADJA PLAAT.

Nja,

TEA

eka

Na S Ne,

Na

Na

$

COURANT

DIKIRIM

GRATIS.

:

NT

PARI ME

TE LAIN

UN

3

Lahat,

12

Juni

'40)

Liong

Non

Njan,

1 25

Njonja

Lim

Teng

Handelsvenn.

Nio,

Liong —

dibawah

firma

Kongsie, semoea di Betawi.
Wan Koen Giem merk Toko

dibawah firma Soen Seng
(djadi tidak 12 Juni '40)
Toledo”, Soekaboemi,

10

',,

'40

10

,.

'40

(jadi tidak 12
Tasikmalaja,

10

|,

'40

(djadi

12

tidak

Juni
Juni

'40)

Lie
Lim

'40)

Njie
Tik

Tjiang,

Singaparna,

merk ,,Lim's”

Oh

An-

nemers Bureau, Bat.-C.,
"40 (djadi tidak 12 Juni 40) Thong Soen Eng, Bagor,
10
7 Aug. "40 (djadi tidak 19 Juni '40) T.P. Soeleiman tsb.
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat,
R.v.J.

dikantor Griffie
'40) selama:

4 minggoe

5

5

2

2

2

5

moelai

Weeskamer)

di

25

Juni

Reifenberg, berniaga dibawah
firma
Manilla Java
Commerce, Betawi (jang pertama dan pengh. 129),
berniaga ' pakai nama atau merk
Lie Fong Yoeng,
Kioe Seng Tong, Pangkalpinang (jang pertama dan
pengh.

100x),

Raden

Soebowo

(jang

Mr.-Cornelis

Hardjokoesoemo,

pertama dan pengh. 1004),

BERACHIR
tg.

H.

(Salinannja

-

Njonja djanda E.M.L.P. Soumokil-Grosman,
(jang pertama dan pengh: 53,14).
karena telah mendjadi tetap daftar pembagian

Betawi
pengh.:

4 Juni '40 Lie Mian Sie merk Lie Min Kie, Soengeiliat,
'40 Firma Hong Kie & Co dan sekoetoe-sekoetoenja
,,
11

Loei

Tiauw Kie dan Ong Tjay, Palembang,
il

,,

'40

Tan

Foek

Siong,

PATJAR

Tasikmalaja.

Boekoe
$

Schoonheidsspecialiste
Mej: LIEKE DIPO
Gang Sentiong 24 (Kramat)
Merawat moeka selengkapnja
af 150
Soeka dipanggil oentoek datang

lagi Insignes
BERPARLE-

Harga f 0.20, ongkos
f 0.04.

Administratie
pada
Pesan
»PEMANDANGAN”.

PM YAMEDA:CO #1912
SE N EN

BATAVIA—

PRIJS

2 "3

5

| 2

Liem,

tidak

Yoen Ban Tjiong merk Nio Sauw Hong dan Handelsvenn.

pengiriman

-

dalam

(Djambi).

MENT”
3 ..

CONSIGNATIE

VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam gedong R.v.J. Betawi tanggal:
10 Juli '40 (djadi tidak 12 Juni '40) Kheng Hoeat Tjan merk Toko

Soedah sedia
SINDONESIA

Abg UpaLa

BARANG-BARANG

boedel failliet LAUW ENG LOK, BERNIAGA PAKAI MERK HAP
HIN, DALAM TOKO DI PASAR SENEN 122, BATAVIA-C.
PADA
HARI KEMIS 4 JULI DARI POEKOEL 9 PAGI SAMPAI POEKOEL
1 SIANG. Soerat-soerat bewijs soepaja dikirim pada Weeskamer di
Betawi, selambat-lambatnja pada hari SENEN 1 JULI 1940.
MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada
tanggal:
22 Juli '40 (djadi tidak 3 Juni '40) T.P. Soeleiman, Koecala Toengkal

Ml

map yan

5

teinja)

Djoega djoeal :

stuk f 6.-—

»

Gelang krontjong oekiran berkembang (2 matjem 6 stuk)
Madalion boeat gelang rantei
atawa kaloeng

dengan vonnis 19 Juni '40 (R. Cs. Mr. A.P.C.

Nelson):

beroepa
HARGANJA

NOOR
E
JAMAN
Hoofdrol dimainkan oleh :
Seorang actrice Hindustani jg palingtjantik danajoe
Sangit Ratna
FIROZE DASREK

Mountain“

dengen
SOTHERN — GBHORGE
VICTOR JORY

tei ketjil bocat madalion

29

ti-

Of The

pendapetan modern dari Ingenieur English. Lapisannja aloes dan
radjin. koewat tanggoeng 10 taoen dengan soerat dan model-model
barang paling baroe (Model 1940).
Gelang tangan oekiran berkemper paar f 8.50 MEA
bang
Gelang rantei di-ijasin dengan ran-

-

ig

pengabisan

23—24 JUNI 1940 Dubbel Programma
jang baroe Blon maen di ini kota .

Tetep

Goedgekeurd bij besluit v.d, Dir, van O.
&

Reagan

Perijasan lapis-emas

END“

dalem mana ada
main
:ROEKIA
—
MOCHTAR) TITING
ANNIE LANDOUW
KARTOLO
dan lain2 lagi.
Satoe film jang meng
— haroeken hati !
Dateng siang? soepaja tida kehabisan

djam 4 sore

Dengen
— Ila Rhodes

oleh
sekalian
penonton

SITI AKBARI

BATAVIA

TAPI

pertoendjoeken

ambli
REVUE
KEDOEA"

Djaga
sedikit

Minggoe

sHELL

ANN

djam

Satoe tjerita romans jang sanget bagoes dan aken
bisin terharoe hati penonton!
Film Tiongkok dan openlucht bioscoop diadaken
seperti biasa !
Aw.s!

—

Radja

Ka 2

INDONESIA

ken

1940

dengen
GENE
AUTRY
Cowboy
dari sadel jang

kota

dengen
SIDNEY — JOEL Mc CREA— HUMPHREY BOGART

THEATER KE 2:
MALAYAN
TH£
“,IBOE

FILM

10.

22 - 23 JUNI

sMan

4 sore.

GOLDWYN

Djem

Kal

Batavia dalem ja poenja film ,,SIVI AKBARI”,
Tapi ada lebih posas datengliat dan denger orangnja!
tempat doedoek disediaken vrij!
PRINS THEATER:
7.39 & 9.45
Matinee: hari Saptoe

1940 Pagi

Ini malem

STAR-

Miss Titing —

HEADS'

Secret Service
Ronald

P-

berikoetnja.

THE GREAT WALTZ:
OUEEN
THEATER

saravia

JUNI

Persembahken
ini
malem
dan malem2

BATOE

Matinee

Saptoe

Besar — Batavia-Centrum,

jang telah dikagoem

Matinee

Programma:

Minggoe,

HARDY

PANTJORAN

Prinsen- Park,

Pacar Cayah

,BLOCK HEADS"

Range

'GEORGE

OLIVER

BLOCK

BARAT

of the

Racketeers

dan

KEPALA

Kedoea:

SEBELAH

penghabis

|

Sobat baek kenalan lama dari Publiek, dateng:
kombali dalem satoe Super productie baroe.

Courage

DARI

Ini malam

BATAVIA

23 JUNI

SRIGALA
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Gids van Batavia (kaart Batavia) harga doeloe f 1.10 sekarang hanja f 0.94 dengan ongkos. Pesen pada administratie
Pemandangan — Batavia-C,

».

beladjar memotret har
ga f 0.75 ongkos f 0.08
Njewa-menjewa
harga
0.90

roemah
ongkos

Fa
geldschieter-ordonnantie harga
f 0.04

f 0.50-.0ngkos

Bagi
orang
dagang
tentoe
perloe dengan adres-adres, seperti
importeurs,
exporteurs
toko-toko dan I.I.nja.

Boekoe terseboet jangmemoeat compl. adres jang perloe.sedia pada adm. Pemandangan —
Senen 107 Batavia-C. dengan
harga f 2.— ongkos kirim f 0.15

aangeteekend

tambah

rembours tidak dikirim.

f

0.20
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BOEDI

#aAPAKTOE

|

ini jang

Ws perhatian

menarik

kita ialah doea

| kedjadian, jang mengenai ma“sjarakat Indonesia pada oe-

| moemnja dan doenia journalis- tiek Indonesia

“nja.

pada choesoes-

Kedjadian

itoe ialah tin-

8

per
jg.
jg.
boe

Ka

“k-

Belanda) dan

(sk.

(s.

Pemandangan

Indonesia).

Kedoea

s.k.

li mendapat larangan terbit I.k.

Karena

tie menjatakan kesetiaan kepa
da pemerintah dan keradjaan Be

landa, jg terdapat dalam pendjeAntara lain

seminggoe diwaktoe jang baroe
laloe ini, berhoeboeng dengan
'hoofdartikel jang telah dimoeat

lain beliau mengatakan |.k. begi
ni: ,Selagi lawan kita dalam

“kan dalam kedoea sk. itoe, jai-

haja, djanganlah
kita memoekoel. Ini boekan watak ksateria!”
Dari oetjapan ini jang bisa

toe artikel

,,Wij

- Het Niecuws dan artikel ,,Soembangan

Indonesia”

dalam

kesoelitan,

s.k. ' kita ambil

kita.

djoeannja

selagi

ia dalam

tjoeram itoe, sehingga menderita keroesakaan
dannja.

ba-

'boekan soal nisbah

(verhou-

ding) antara kita dengan peme
rintah, melainkan soal jang me
ngenai boedi
masjarakat ki

ialah idee - nja, toe
jang “ menoendjoek-

memper-

wa

boedi da

oeh

Aneta kemarin menjiarkan be

—

rita, bahwa hoofdredacteur2 s.
s.k. Belanda diseloeroeh
Djawa soedah memadjoekan soerat
permohonan kepada Wali Negeri dengan hormat soepaja la

rangan terbitnja Het Nieuws
| ditjaboet, ketika s.k. ini menda
pat larangan tsb.
Permintaan
itoe

dilakoe-

kan dengan spontaan oleh jour
“nalist2 Belanda itoe oentoek me
—nolong kawannja dalam bahaja.
“Dengan segala keichlasan hati

- Wali Negeri poen

meloeloeskan

permintaan itoe.

Demikianlah kedjadian dikalangan doenia journalist2

.

Tetapi betapa

Belan-

halnja dengan

kalangan journalist2 kita
“nesia sendiri?
Ketika
soerat
kabar
“ mendapat larangan terbit
maka
beberapa kawan
mendjatoehkan hoekoeman
poendak kita sendiri. Ada

Indo
kita
itoe,
telah
atas
jang

memakai keadaan itoe

oentoek

''memoekoel kita dengan

penjoe-

lagi oentoek

kan2

dan

kawan2

bahwa kita
a

kibat dari perboeatan kita seba
gai orang laki2, sebagai orang jg.
. mempoenjai

djawab.

pertanggoengan

Tetapi dengan

“dian dan perbandingan

kedja

diatas,

- maka orang tidak oesah djaoehdjaoeh oentoek menarik kesim-

menoendjoekkan

choesoesnja

dan masjarakat

pendoedoek.
wa

schakel

Mereka sedar, bah
(perhoeboengan)

tsb. diwaktoe ini lebih diboetoe
hi dari pada waktoe jang biasa.

Ketjoeali jang mengenai

s.k.

“Pemandangan sendiri, poen ada
»kawan” sendiri jang masih me
ngedjek poela, ketika. beberapa
rekan kita dari Berita Oemoem

ditangkap

karena

| man dalam keadaan penderitaan,
3 selagi kawan dalam bahaja, te

. man kita sendiri memoekoel.

garisan moesoeh diwatas

Hingga

telah

kini

dikoem-

$

ogang dengan memakai lain adres

rang orang jang minta obat

jastoe: L. T.-H. pa L. DH.
Sekanakweg
No.
7 P. jang
ini adres toean A. M. memang
kenal

betoel

sedjak

dari

polikliniek Rogodjampi.

Meng-

gala, poen ini adres memang terkenal

beken

d,

dan

telah

pernah beberapa kali soerat dari

waktoe malaria - epidemie ini,

afzender, postwissel no. 94.
Hal kedjadian jang sematjam

gak

di

PP.
dan

agar

soepaja

diperiksa

pan,

bahwa

dari

anggauta

kepentingan,

Ini hal terserah atas penjelidi-

long.

NG

kota

P., sebagai

dikampoeng2,

di“
gang-gang,
dan
dipasar2
ilir dan oeloe, sebab besteller jg.

ditoendjoekkan

ketinggian

Oeang

Tjina itoe

dibikin

boe

|

Kalau kita kaoem journalist
tiap hari mengandjoer2kan
ke |

dari
tiap

banjaknja,
ikat banjak

besteller
Postkantoor

itoe, boekankah

kepada kita sendiri haroes kita
lebih oetamakan lagi dari pada
oemoem

itoe?

Sebab

boedi
satoe

ksateria, boekan
pengetjoet jang
kawan

dalam

jang ting
karakter

satoe
watak
tertawa selagi

penderitaan.

ke-

jang boekan menoendjoekkan
sifat ksateria itoe, oleh karena
dengan toelisan
ini kita mempoenjai harapan
akan perbaikan boedi kita, perbaikan mentaliteit kita goena masjarakat
Indonesia

oemoemnja,

corps journalisten
choesoesnja.
Adjakan: Kalau

Indonesia
journalist2

» dari angkatan toea tidak

goep oentoek

dan

sang-

mengoebah sifat

kita kaoem

jang menjetoedjoei angkatan
roe menoedjoe kearah itoe!
SOEN.

ba

Yargwes

di

perhatikan
oleh
jang
berwadjib.

kewadji-

ban kita adalah berat
sekali.
Oleh karena itoe diboetoehi sekali watak dan
gi, diboetoehi

bang

apakah ini tidak berarti meroegi-

Palem

Orang menoelis:
Dalam beberapa hari jang telah laloe kita dapat kabar dari
salah satoe kenalan kita nama

toean
A. M. kampoeng pasar
Menggala, bahwa t. A.M. terseboet
dalam
boelan jang laloe
pernah mendapat soerat dari sa-

lah seorang familienja di Palem-

bang, soerat mana menjatakan jg.
di Palembang pada waktoe ig.
achir ini sangat soesah mata pentjaharian dan peri penghidoepan

sehari2.

-

Maka
soerat terseboet didalamnja
ada
tertjantoem
kata
pengharapan soepaja bisa tolong
kirim oeang sekadarnja kalau
poela keadaan di Menggala ada
sedikit
kelonggaran
tentang
penghidoepan.

gikan fihak ra'jat, bila hal ini dibiarkan tinggal lama didalam
doenia P.T.T. pepatah telah menjatakan: seekor kerbau berkoebang
semoea
kena loeloeknja,
sckianlah kita kabarkan moedahmoedahan hal sematjam ini tidak
akan terdapat lagi dari perboeatan personeelnja dalam doenia P.
T.T, kepada masa jang akan datang.

DJAWA TIMOER.
BANJOEWANGI.
Minta perhatian dari jang
wadjib.

Dihalaman soerat
soedah pernah kita

tentang
disekitar

kabar ini
kabarkan

berdjangkitnja
. Rogodjampi.

patifnt

malaria
Ber-

hoeboeng
dengan itoe disini kita akan mengambil
ke

Perkelahian

pada

banjak

didalam

Pada hari
7

lebih

menje-

pasar desa.

Selasa pagi, sekira

didalam

rang

pasar

desa

Si

menoedjoe

kearah

pasar

boeah. Serenta kita selidiki, di
Sitoe ternjata bahwasanja diba
gian

pasar

boeah

telah

di pergoeletan jang
roe

diantara

dan

terdja

sangat se-

pedagang

kawannja.

pisang

Datangnja

23

Juni

dengan

rat2 biasa Sabtoe djam 6 sore
dan kantoorbus Minggoe djam
Ke

Selasa

ke

Indo

- China.

25 Juni

dengan

Knilm

boeat Palembang (Djambi, Ben
koelen,
Banka),
Singapore
(Straits) dan
Saigon
(Indo China, Hongkong, China, Japan,

Mantsjoekwo, Siberia, Philippi
na, Guam, poelau2 Hawaiian
dan Amerika).
Berhoeboengan dengan dienst
oedara
Saigon/Hanoi/Hongkong.
tjeh dan Sabang.
Pengambilan

penghabisan

soe

rat2 aangeteekend Senen djam
6 sore dan kantoorbus
Selasa
djam 6.30 pagi.

PROBOLINGGO
Soerat

kaleng

dimedja

hidjau

Radix mengabarkan:
Pada beberapa hari j.t.I Landrada Probolinggo, telah memoetoeskan
doea orang jang telah
terdakwa
membikin soerat kaleng.
:
S. Djoeroetoelis (Tjarik) desa
Triwoeng-kidoel,.
onderdistrict

(Probolinggo),
demikian. | Soemberkareng
telah menjoeroeh pada D. DjoeSeorang pedagang
pisang jang
roetoelis t. M. L. Zaakwaarnemer
merasa dirinja disaingi oleh tedi Probolinggo, soepaja dibikinmannja mendadak mendjadi goekan soerat kaleng (boedek) tersar dan teroes menjerang kepahadap Kepala : desa (Petinggi)
da lawannja. Sebaliknja jang
terseboet, jang mana itoe Petingdiserang oleh sebab dia tidak
gi koerang menjenangkan permengetahoei - sebab - sebabnja,
boeatannja.
mendjadi ketakoetan dan teroes
Setelah beberapa boelan lamalari mentjari perlindoengan. Di
nja
atas kebidjaksanaan Assistent
halaman pasar tambah ramai
Wedono Soemberkareng (t. Soedan orang2 disitoe mendjadi ka
biakto), D. terseboet ditangkaplang kaboet disebabkan sipenje
lah. Poen D. dengan teroes terang teroes mengedjar.
Oenrang, bahwa perboeatannja itoe
toenglah simata gelap tadi dadisoeroeh oleh S. Tjarik tersepat dihalangi oleh orang banjak
boet.
dengan perlawanan
dan lantas
Dari itoe pengadilan Landraad
ditangkap, sehingga tidak mem
Probolinggo,
memoetoeskan
S.
bawa korban manoesia.
Sehatjarik dihoekoem
1 th. (pesakibis sipenjerang sedar, achirnja
tan menerima tidak keberatan),
dapat didamaikan lagi dan perdjadian tadi seperti

kara ini ta' sampai ketangan po

sedang

litie.

(pesakitan
menoendjoekkan
beratannja dan aink appel).

(Th).

jang

bb ROE serta

2 “Tiperbaekin

pada adres Abd. Hamid bin S.
24 Ilir P. , dengan tidak disangka dan dikira-kira pada tanggal
8 Juni 1940 itoe postRetour

tambah

Sabtoe

D. dihoekoem

7 boelan
ke-

| Dalelah saboon wangi PALMULIVE

M. segera kirim oeang postwissel
banjaknja f 5.— (lima roepiah)

di

selidikilah

babkan roeangan roemah sakit
tidak moeat.
Moedah2an
berhasil!

Pada tanggal 27 Mei 1940 t. A.

wisel

Minggoe

djoeal beli, mendadak dari sega
la djoeroesan berlari orang o-

telah beroelang2 4 kali pergi di
postkantoor Menggala jang berdjoemlah 4 X f 0.40 — f 1.60
(satoe 60/,59 roepiah),
sedang
oeang jang dikirim hanja f 5.—,

tinggian boedi, kehaloesan pe' PALEMBANG
Doea kali Postwissel di retour
rasaan dsb. kepada masjarakat

menoeng

ngodjoeroeh (bilangan
Rogodjampi) jang mana sa'at itoe
baroe rame - ramenja orang ber

lebih koerang, sekarang t. A. M.

sehingga tiap
jang koerang.

aangeteekend

Knilm boeat
Soerabaja,
Ma| lang, Tjepoe, Denpasar (Bali),
' Koepang dan Australia.
Pengambilan penghabisan soe

djaoeh
keadaan tadi dan mana
jang koerang sempoerna haroes
diperbaiki. Hingga kabar ini
soedah moentjoel djoemlahnja

djam

boekan sedikit satoe kali pergi
ke postkantor boelak balik f 0.40

berikat2, djadi 200 mata tiap
tiap ikat. Menghitoengnja itoe
orang tiada moedah, makloem

sjarakat jang maoce insjaf akan

a

dengan

Ke Australia.

|

andjoeran kita kepada jang ber

lebih

kan jang bergadjih, apakah lantaran Bestellernjaorang
ba
roe dapat benoeman, jg. kesemoe
anja
beloem kenal didalam keadaan pergaoelan masjarakat di-

Land-

penjakitnja

olelt sebab

soerat2

sampai ada jang berbaring
di
zitbank dan dilantai.
Sebagai

9615. Menoeroet berita jang ki
ta peroleh, dari golongan pegawai akan tetap diberikan soko
ngan tiap2 boelan.

di

jang

didalam

Juni

6 sore dan kantoorbus
| djam
| Minggoe djam 4.40 sore.

rapkan pada fihak jang berwadjib teroetama pada chefkantor

f 401,

maka

orang
keras,

kita

POST,

Djepang.

23

goe datangnja dokter begitoe ! 11.30 siang,
lama, kita dapati djoega hingga |

diperhatikan
djaoeh.

ceang kepeng bolong.
soekarnja masoek pa

bagi

Minggoe

ini dengan amat sangat kita ha-

pegawai Landschap dan gouver
nement, baik poela dari bangsa
adalah

perhatian

Ke

nachtexpres melaloei Soerabaja
boeat Djepang.
Pengambilan
penghabisan

Disitoe

kita lihat sementara patienten jg.
tidak sedikit djoemlahnja telah
berkoempoel berdesakan diroeangan rcemah sakit tsb. jang ge
doengnja tidak begitoe lebar.
Diantara mereka terdapat djoega beberapa orang perempoean,
sedang tempat
doedoeknja tidak begitoe teratoer. Jang menarik

PENOETOEPAN

di j

1940 telah tertjengang, bahwa
ogang
kiriman f 5.— telah di
Retour lagi oleh Postkantoor P.

Post

disana,

madjoe— menjerang

Peran tjis.

diatas, kemoedian tgl. 10 Juni simpoelan memberi sekedar ke i
1940 t. A. M. kirim kembali itoe terangon tentang keadaannja o |

akan | schap Bangli telah diambilkan sematjam ini sangat meroegikan
kepoetoesan menerima ceang ke/
Jmerasa ternoda. dengan adanja
dan mengetjewakan fihak ra'jat,
peng bolong boeat pembajaran |
perboeatan beberapa kawan de
apa lagi
seperti di Menggala
mikian itoe.
| padjag terseboet dari tangan postkantoornja ada djaoeh dari
pendoedoek. Dari sebab itoe soe
pasar lebih koerang 2 K.M. djaKita memadjoekan hal ini o |! dah tentoe tiap - tiap boelan di
rak diantaranja, soedah barang
terima djoetaan
kepeng boleh karena
mempoenjai haratentoe jang memakan ongkos

kekeliroean demikian, marilah

dalam memoeat kabar. Selagi te

itoe.

donesia pada oemoemnja,

rendahan boedi kita.
ngan tsb. itoe bagi peroesaha- h Tetapi maloe atau tidak, sedih atau tidak, kita haroes bean sk. Mereka sedar, betapa
rani
mendjatoehkan hoekoeman
- pentingnja kedoedoekan s.k. da
kita
lam waktoe jang genting ini, se atas perboeatan kawan2

kepada masja

oleh asap jang tebal, barisan moeka , Inggeris

laloe sampai serta mendapat balasannja. Toean A. M. tgl. 15 Juni

kesengsaraan

djak landrente,

In

Mere| itoe adalah menoendjoekkan

penghoerakat, dan selakoe
dan
pemerintah
antara
' boeng

Dengan dilindoengi

poelkan dan dikirim dari rakjat,

boedi jang demikian rendahnja.
Bagi orang jang memikirkan Sebagian
Karena
boedi corps journalist2
kita :

ka insjaf, betapa soelitnja lara

“Takoe penjoeloeh

Kruis

Asing

kan menjesal karena sebagian
journalist2 kita (sjoekoer tjoe

Kita insjaf, bahwakita me.
ngoetarakan
hal
ini
dengan
pe
“poelan (conclusie). Journalist2
rasaan
maloe,
sedih,
oleh
kare
Belanda menoendjoekkan persa
na perboeatan jang tsb. diatas
toean fikirannja, ketika rekan-

nja mendapat rintangan.

Roode

rena kita berdiri sendiri, melain

sedikit)

Roode - Kruis

djoemlah jang

toe jg lampau mengedjek dan men
djengek. Boekan menjesal oleh ka

ma

centoek

jang diderita oleh rakjat
Nederland,
maka rakjat
Landschap Bangli tiada ketinggalan
disamping pendoedoek . lainnja
memberikan dermanja kepada

diwak

masjarakat kita.

Boeat kita sendiri sebetoelnja
| perboeatan itoe tidak mengapa.
menanggoeng

sendiri

da

Bertali dengan

ke-

Ketika kita membatja
persa
toean dikalangan journalist Be
landa selagi salah satoe dari ka
wannja dalam penderitaan, ma
ka kita sendiri sebetoelnja me
rasa maloe, melihat bahwa re-

jang dibimbing

'haroes berani

mentjari

itoeia tiada

Nederland.

dja-

di jang memang diboetoehi oleh

soenan berita jang dilebih2kan,
ada jang mengedjek dan men
djengeki dalam
roeangan podjoknja.

' Soedah selajaknja,

Bantoean

Boekankah soedah njata, bahtidak soekar dan tidak

ba

familie t. A. M. dari Menggala se-

simpoelannja?

i

atau permohonan

kawan

jaknja?

listieknja.

ri masjarakat kita sendiri.

jang haroes kita

toendjoekkan. "terhadap

journa-

Kita hendak

apakah

sendiri jang menderita? Bagaimanakah sikap kita jang sela-

ta, teristimewa doenia
soalkan ,,ketinggian”

Ba

lawan,

Sebab

dianggauta

pat ditolong lagi, bahkan seketika poela mengemboeskan napasnja jang penghabisan. Pega
wai
politie kini telah melakoe
kan penjelidikan lebih djaveh
betapa
doedoeknja peristiwa i
toe sebenarnja. Menoeroet pen
dapatan, orang itoe djatoeh ka
rena koerang awasnja diwaktoe
ia menjabit roempoet, djadi tia
da perboeatan djahat. Majitnja
seketika dikirim kepada dokter
Bangli goena diperiksa.

jkan ketinggian
boedi,
meski
poen
terhadap
lawan.
Djadi
ka
Meskipoen hal ini ialah kedja
lau kita haroes - menoendjoekdian jang bersangkoetan dengan
kan ketinggian boedi terhadap
pemerintah
tetapi boekan soal

-sitde jang hendak kita bitjarakan,

adjalnja.

Baroe2 ini disalah
seboeah
djoerang dekat Goeliangkangin
telah kedjadian soeatoe ketjilaSeo- |
kaan jang menjedihkan.
rang lelaki bernama I Kisa, I.
ta keroesakan- dianggauta batoeh dari tebing djoerang jang

Fino»

lasan sikapnja tsb.

ANUS RIAN

BALI.
Pembantoe Arteop menoelis:

jang
'dakan
pemerentah
terhadap .ngoenkoesoemo
doea boeah s.k. dikota ini, ja' baroe2 ini ikoet berdemonstra-

i Het Nieuws van den Dag

NA NN

TANAH SEBERANG.

— Dalam hal ini kita ingat kiasan

|

9

BALI

Inikah perboeatan laki-laki,
boeatan kasteria, perboeatan
sportief? Inikah perboeatan
menoendjoekkan ketinggian
di?

kedoea pagina I.

ES DAN SEKARANG HENDAKLAH HIMAT
PALMOLIVE

sama

sekali

WI TIDA MENGANDOENG GEMOEK BINATANG
Y dan dibikin meloeloe dari minjak Oliji dan
laen-laen minjak tetaneman.

afzen-

Dari
sebab itoe, Palmolive adalah
sebaek-baeknja bosat merawat ketjantikan
moeka, boeat mandi dan tiap-tiap kali joe-

der toean A. M. di Menggala.
Oleh sebab t. A.M. sangat ketjiwa jang itoe oeang tidak sampai diterima oleh adres terseboet

'Gi

ramboet. Koelit jang sekasar-kasarnja
apet dihaloeskan dengan boesa jang moestadjab dari Palmolive jang baroe ini.

Maskipoen ini saboen soedah mendjatci tipis, berboe-

sanja tetep banjak dengan
tida mendjadi patah-patah.
Harcemnja disoekai oleh
para pemake.
Belilah sekarang
bebrapa bidji.

disega
Pe maan

KETINGGIAN

FA
napegan
HENNA
AR Nanang anang
Papa Aekaa Aa
——
PET

Lembaran
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Keaa Te
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PEMANDANGAN.

»Hollywood” Indonesia.

Dalam
'alah

terletak

pa-

regie

(pemilihan

ba-

tjeritera

djalan

tjeritera),

jang sekenanja sadja. Jang men-

ma'na

dan

bahwa

saat sekarang

ini ra'jat Belanda

djoega dalam

nja. Ini adalah pengalaman dengan film Roekiah di ,,Terang-

heid dan-egoisme kita jang seketjil-ketjilnja.
:

Boelan”, Fatimah dan Siti Akba-

Nederland “adalah keloear da-

» mainan dipanggoeng bangsawan

ri. Betapa dengan film ,,Kris Ma

karena
ri #jita-tjita dan lahir
ada
jang
tjita-tjita
ideaal poela,
ketingkatan
padanja menoedjoe

hingga ke tonil. Oempa-

manja

sadja

dari

Indra. bangsa-

wan di Djawa, Indi-an Ratoe di
Sumatra
naik kepada Miss Alang teroes kepada Miss Riboet
hingga achirnja kepada Dardanella, orangpoen berangsoer menaroeh

penghargaan

permainan

baik pada

tonil.

Penghargaan

taram” keloearan

Oriental serta

,»Rentjong Atjeh”

boeatan Java

Industrial?
pi rasanja

Wallahoealam. Tetatidak terlaloe djaoeh

bedanja..Dengan masoeknja bintang-bintang tonil

nia

kedalam

doe-

film seperti Fifi Young, De

wi Mada, Ferry Kok dan lain-lainnja
sepi?

apakah

doenia

tonil akan

itoe tidak datang mendadak sadja, akan tetapi disebabkan kePertanjaan ini haroes didjasadaran organisator tonil itoe di
dengan
tidak, sebab ketambah poela dengan
kesoeng- : wab

goehan

hati dari

regisseursnja

oentoek menjoegoehkan

inan

perma-

dan pemain-pemain

jang

baik.

:

Dalam

hal ini tidak

ketjil

ar-

tinja pekerdjaan jang telah dilakoekan

oleh toean-toean:

doea tjabang keboedajaan

itoe adalah

mempoenjai

sifat ter

sendiri, jang tidak bisa disamakan. Seperti halnja:
Radio dan
Pers. Meskipoen lapangan sama,
akan tetapi woedjoed sifatnja ber
lainan. :

Lagi polla

Piedro,

pemoeda-pemoeda

Andjar Asmara,
Njoo Cheong
Seng dan lain-lainnja. Sehingga

jang menggemari

dengan

teroetama dikalangan kaoem ter
peladjar dan separo terpeladjar.
Bahwa film akam meningkat lebih tinggi lagi kepoentjak kemadjoeannja ini tidak oesah disang

oesaha

mereka,

doenia

tonil Indonesia kaja dengan bintang-bintang tonil seperti: Dewi

Dja, jang sekarang masih di Amerika

bersama

toecan

Ratna Asmara,

Piedro,

Fifi Young

dan

permainan

nil makin - banjak

to-

djoemlahnja,

sikan lagi. Akan tetapi tentoe de-

Dewi Mada.
Nama-nama Astaman, Ferry Kok, Leo Gadog, Tan
Tjeng Bok dan lain-lainnja me-

ngan setingkat demi setingkat.

ninggalkan

promotors tonil itoe soedah me-

menempoeh
zaman
expriment.
Dengan membandjirnja film boeatan negeri ini dalam pasar ton-

letakkan

tonan

bekas

Demikian

ini

harga

pada

publiek.

adalah

karena

kesenian

lebih

tinggi
dari hanja hasil keoeangan semata-mata. Sehingga orang tidak moengkin lagi meman
dang rendah kepada pertoendjoe
kan tonil Indonesia.
Sekarang baiklah kita perhatikan poela didjoeroesan film oleh
karena pada waktoe ini negeri ki
ta

dibandjiri

dengan

film-film

'boeatan Indonesia sendiri. Sama
La
pai sekarang factor kapitaal roe“ panja tidak mendjadi so'al, sebab di Indonesia sekarang soe“dah ada 4 (empat) kongsi film
“'sama

sekali

bertempat

di Beta-

wi, jaitoe Tans Film Coy, Java
Industrial Film, Orintal Film Coy
dan The Union Film Coy. Selain kapitaal, perkakas film tjoekeep, begitoe djoega pemain-pe-

Sekarang film Indonesia baroe

Indonesia,

soedah

tentoe

akan memboeka
lapangan jang
loemajan bagi kaoem pemoedapemoeda,
kaoem terpeladjarnja
tidak terketjoeali oentoek mema-

soeki pintoe gerbang studio's di
Indonesia, sebagaimana soedah
berboekti dengan satoe doea orang pemoeda keloearan A.M.S.
Apalagi djika bagian regie dan

dak bisa disangkal

lagi

bahwa

djoega doenia film Indonesia akan melahirkan bintang-bintang
nja sendiri. Dan ditengah-tengah
kota Betawi jang penoeh gedong
gedong besar dan goeboek-goe-

Indonesia”.

Demonstratie
bagi Frankriik.
Pemb. LS. menoelis:

(Antara).

boengkan ke luidsprekers
dikanan-kiri gedoeng terseboet.
Pe

dato2 di oetjapkan oleh

voorzit-

ter ,,Alliance

Francaise”

lam Selasa, atas initiatief dari
Alliance Francaise” afd. Soera
baja telah diadakan demonstratie.

Mollenkamp

menghatoerkan

Verslag singkat seperti berikoet:

de Bijlaardt. Penjanji Doda Con-.

Pada

tanggal

17-18 i.b,

'ma-

soedah

rima kasih kepada

diger consulair

toean
te-

vertegenwoor

Frankrijk-

toean

memboektikan,

dari

kita,- zeligenoeg-

haknja.

zaamheid kita, egoisme dan mis-

kita

mengeloeh,

boektikan,.

tentoe

karena

oentoek

harga

mendengoengkan njanji-

an ,,Wilt

heden

disamboeng
»Wij

sambil

langkah

nu treden...... 2

kemoedian

willen

Holland

berbaris

Dibelakang moesik

dengan
houden”,

Kunstkring.
kelihatan P.

T. Goepernoer
Djawa-Timoer,
Resident Soerabaja, Burgemeester.dan voorzitter dari ,,Alliance
Frangaise” dan sebagian . dari au

toriteiten. Oentoek- menjamboet
kesemoeanja ta” termoeatkan ge
doeng Kunstkring itoe, sampai

beriboe-riboe jang haroes diloear
mendengarkan

pedato dan njanjian jang

sa'at jang penghabi

sn.

Ch. O. van der Plas dimoeka

mengarahkan

kegedoeng

gedoeng seraja

mat sampai

disam-

microfoon.

pers.

kita membiarkan

pedato jang ber

harga itoe sedemikian

sadja.

f

1.829.32

Inh. werklieden personeel

f

1.055.505

f 11.267.025
Bertoeroet-toeroet saban ming
goe personeel-personeel boemi-

haroes

dengan

njata hendaknja.
Dengan perkataan sadja, kita
soedah sekian lama dapat memboeat, doenia jang baik, tetapi ti-

masih sanfggoep menjo-

mendjadi oeroesan polisi, dan 2

daklah een betere wereid dapat
ditjiptakan hanja dengan perkataan sadja. Kita semoea, masing-

orang jang ditoedoeh
telah ditangkap. Kasminah nama orang
kas djedjak djari dilehernja sebelah kiri dan dipoendak kiri, de-

mikian djoega loeka-loeka dibagian lain-lainnja. Doea orang pe

“Hoelah pertoendjoek bagi dasar-dasar houding kita terliadap
sesama machloek dan ditentang

Orang terseboet beloem dapat di
tangkap. (Is.).

kedoedoekan. soal sociaal,
adalah berharap
kepada kepastian

MALANG.

maraba
kemena-

Malang

mendjaoeh-

dilaloei,

dimana

productnja

kita

pendidikan

B2

mendjadi

kita dan

BUS

“Ve Uli

.

2

Perbaikan kota.
jang terkenal bersih-

baikan. Didaerah Taloen dan Ka
“

wistraat

djalanan-

diperloeas

|
|
|

|

sKASATRIAN

|

Petodjo

|

oedik

15

Batavia-

Goena ketjantikan! Bi
kin koelit moeka tamba haloes dan bertjahja. Pakelah bedak
»G

DombaYO

Haa

LO R
atawa

Y”

sEXTKRAFINE?
SARIBOENGA
jang soeda terkenal
kebaikannja - sedari
tahon 1999

Bisa dapat

beli di-

mana

tempat

mana

Sole Agents:
$
JAVA
"HOLLAND
COMBINATIE
Asemka

28 -Batavia

PERINGATAN KE 9- TAOEN
»PAKKET SPECIAAL”
Oentoek rajahken peringetan ka 9 taon dari berdirinja
ki
poenja Company, moelain sekarang gampe pengabisan JULI k
bikin pendjoealan obral dengen sediaken , PAKKET SPECIAA
jang

terisi sebagi

brikoet :—

o

(&). KITAB ILMOE PENGETAHOEAN RESIA GAIB, mo
lebi 50 soeal jang penting boeat tjari penghasilan dan padomar pen
doepan,

brikoet

peladjaran

resia

gaib

bagimana

soepaja

bisa

daj

perkerdjahan, bisa naek pangkat, bisa dagang oentoeng besar, b
misnang dalem permaenan djoedi, dan laen-laen sebaginja dari ilmu
ilmoe jang berharga mahal. Pembeli boleh madjoekan pertanjah
dengen

gratis

dan kita kasi soerat tanggoengan

bahoea

djaran moesti sampe berhasil atawa coewang kombali
moeasken. Harga satoe djilid bersama doea coupons

semoea pe

kaloe tida n

(2).
LUCKY RING atawa Tjintjin Peroentoengan dari per
toelen dengan oekiran symbool Bintang Penghidoepan atawa Karn
menoeroet ilmoe djimat peninggalan dari satoe poedjonggo pa

3900 taon berselang, jang soeda berboekti oentoek
tan dan keoentoengan bagi siapa jang pake.
Bara Ato ob
Me
na Asa
ya
(3).

TIGA

BOEKOE

PENTING,

boeat

berkah

keslan

anna

fb

beladjar

15 matjem

|!

hasa asing brikoet salinan Melajoe, dan ilmoe kebatinan Djati Wat
na serta pengetahoean tisntang Resia Prampoean, Isinja semc
soeda

dapet

Harga

banjak

poedjian

tiga boekoe

(4).

dari soerat-soerat-kabar.

tamat

HOROSCOOP

SPECIAAL,

aken

mengramelken

pemba:

poenja nasib, karakter, perkerdjahan, kesehatan, perdjodohan d
laen-laen sebaginja ditanggoeng 1004, tjotjok.
:
(Harep kirim tjatetan tanggal kelahiran).
Honorarium ... f2
Totaal...... FAT.
Semoea
boleh

djoembila

dapet

tjoema

4 matjem
f 6.20

berharga

atawa

satoe

f 19.70

tetapi

keoentoengan

sekara

dari

f li.

boeat pembatja

jang atoer pesenan selekasnja, soepaja tida keabis

ini kans

jang

bagoes

seliwatnja

Juli aken

Soerat-soerat

TRADING

Goenting

dan

disini

tidak

berlakoe

lagi.

adres:

SINO-JAVA
G.P.O. Box 862

COMPANY
Hongkong

kirim

ini

hari

Sino-Java Trading Co.
G.P.0. Box 862, Hongkong.
Toean:—

:

ini Luchtpost Aangeteekend saja ada lampirk
f 5-— dan beberapa postzegel seharga 'f 1.
boeat pesen satoe ,,Pakkct Speciaal” jang berlak

Juli 1940.

Oentoek horoscoop, saja poenja
boelan
taon

dan moengkin akan timboel ber
bagai toko disitoe.

Wen ep

,

(Besluit Directeur O. & E. van 2 Mei 1935 no. LION
Toelating:
Voorkl. H.L.S. kinderen van Sen 6 jz
le. kl. Schakel leerlingen met dip
ma Volksscholen.
Schoolgeld: Vanaf f 2.35 p.m. inci boeken.
Recht op KINDERTOELAGE
Vraag
om
toezending
van
gratis prospecti

Bersama
nja diantara kota2 besar dibila
|
satoe
Bankbiljet
ngan Djawa Timoer pada dewasa ini sedang mengalami per | djoembla f 6.20.—
sampe pengabisan

kan
egoistische doelstellingen.
Bahwasanja
mengenjahkan hal
dah garis-garis jang baharoe ini

|

jang mati terseboet, tampak be-

rempoean jang bersangkoet perkara itoe telah ditangkap oleh po
lisi, sedang masih ditjarinja seorang jang bernama Doellah, karena sampai Warta ini
ditoelis

toek kesedjahteraan

5

te-

kong lagi, dan saban boelan oleh lain-lainnja.
Pemboenoehan.
Kematian seorang perempoean
Indonesier
di Kalianjar-Koelon

mengambil
meriah.

|(@ H.I.S. & SCHAKELSCHOO

|

meringankan

djangan dibibir.
sadja,
daad itoe diboektikan

itoe bagi seseorang tiadalah moe

hatilah

akan

poetra

Crofoon terhadap

ta? sampai

kita”

daadiah jang diharapkan olehnja

dan.
jang

!

kita

Europeanen
f 8.383.28
Matjam verg. dari M.E.

masjarakat jang baharoe,
tempat bagi tiap-tiap orang, boekan
nja oentoek diri sendiri,
tidak
poela bagi eigen ik atau' diperoentoekkan bagi kepentingan se
soeatoe golongan sadja.
Djadi

haja.
ngan

Tot de Voorkl Mulo of le. kl Hi:
delsschoel
leerliagen
met
diploi
H.I. S. of Schakelschool.
Schoolgeld: Vanaf f 5.— per maand

ta-

Pegawai

sa-

jang dari masjarakat, beban dan '
ketjerdasan kemaoean kita, oen-

hahwasanja

ini

logsionds, dan distort ke Javasche-Bank seperti berikoet:

gai itoe haroes moengkin djoega
hendaknja, oentoek- membentoek

liurden ' mengenjahkan

Toelating:

lah dioesahakan menjokong oor-

menghar-

Pembatja kiranja masih ingat,
bahwa diroeangan
,,Pemandangan” ini pernah dimoeatkan ten
tang akan pedatonja P.T. Goeper
noer. djawa Timoer. Demikianlah pada seminggoe jang laloe
ini, P.T, Goepernoer terseboet te
lah berseroe dimoeka Nirom-mi-

orang ramai,

'itoelah

Oleh Marine Etablissement

Berdoejoen-doejoen barisan orad mengeloen eloenkan soeararang-orang disepandjang - djalan
nja le couplet dari ,,Marseillaise”
Raadhuis pandoe2an ' keloearga
disambget oleh sekalian poeblik
masing. tahoe,
bisa masjarakat
perhimpoenan2, kebanjakan sama dioelangi oleh farfarekorps dari
itoe dibentoek, dioedjoedkan de
membawa baniers, vaandels dan
marine. Sangat meriah keadaan
ngan daad dan bantoe-membantrommels.
demonstrasi terseboet dengan aki, toe, sekarang dan selandjoetnja,
Kedengaran fanfarekorps” dari
bat jang memoeaskan dan sela- -sampai hak-hak kita dan Geal-

Marine

3687.

1 Augustus 1940?

beban Wali Negeri jang sangat
berat itoe dengan djalan sedemikian.
Oorlogsfonds dari M.E.

berseroekan

bahwa

ling mengerti,

.Oentoek

gratis.

School,

Wel.

Tel

Prospectus

masing2 keboetoesannja. Soedah

dari sebahagian doe-

Toean v.d. Plas

2? Augustus.

mempoenjai beban
membantoeberoepa:
pertimbangan,
saling
mengerti, - setia dan memenoehi

kenning kita dari tiap-tiap wet
Toehan akan mentjetjat (mendja
di tjetjat) dan meroegikan beschaving kita adanja. Sekarang
kita berdiri diatas: puinhoopen
dari beschaving tadi dan kita me
nangis,

dalam

Noord

A

priboemi,
Arab d.L.I.

bahwa

sesamanja

nah
dari
bermatjam-matjam
groep ra'jat dan bermatjam-matjam keboetoehan,
Staatsbestel
moengkin adanja,
djika diatas
djalan jang harmonisch memberi
kan kesemoeanja
mendjalankan

ngan satoe dan lainnja..., bahwa

keroegian

Pn

'@ M.U.L.O. & HANDELSSCHOO

karena dalam hal ini masing-masing sama mempoenjai maksoed
dan keboetoehan jang sama.
Soedah njata
dihadapan kita
jang kita sekarang membentoek
bahagian Nederland .jang
menjendiri diantara laoetan dari ke
gemparan doenia, soecatoe kewadjiban jang soetji. Kita dapat

djika
kedjalan jang salah itoe,
kita tidak kenal-mengenal satoe
lain, menghargai.kepentisama

zelivergoding.

Werte”

dengan
pendoedoek
mitsalnja: Tionghoa,

meneroes

gevolgen . (aki ibat-akibat)

aller

sampai

|

Jang sangat menarik perhatian tentang pedato Toean v.d.
Plas itoe, adalah berseroenja soe
paja soeka hidoep bersama-sama

boengan dengan wet jang terting
gi dan kepada keadilan Toean.
T. v.d. Plas mengingatkan kepada toelisannja pada doea tahoen
jang silam...... , bahwa techniek
dari kemanoesiaan merosot dari
tangan kita, bahwa sa'at ini kita
berdiri pada. djalan jang berpa-

lang dan'akan teroes

Lim

di klas V.

English

Schoolweg

boel lagi.

tentoe -bersam-

ditentang soal daad, soepaja di-

mempoenjai

oleh orang jang

,Umwertung

berdjoang bertahoen-tahoen men
tidak soepaja
tjapai ideaal ini,
tanahnja dan doenia diperoentoek
kan bagi manoesia jang ta' bertetapi
dasarkan kemanoesiaan,
terdorong dari kepertjajaan jang
koear dan berani dengan kepastian, bahwa segala evolutie boe-

di kemanoesiaan

dari sekarang

akan lebih moedah tertjapai kiranja,
djika kita berkejakinan,
bahwa doenia jang kita hidoep
diatasnja sekarang ini hilang semata dan tidak akan timboel- tim

bagi-

beratlah

nja. Nenek. mojang kita

diterima

dari pertaroengan jang tidak me
rampas oentoek mempoenjai kehi
doepan dalam doenia jang tidak
mengenal
pardon
itoe,
tetapi

seberat-berat-

terasa

tidak

inja

djadi moerid

10

- oentoek - hak-hak

itoe, korban jang

TEAM

CAMBRIDGE.

H.C. S., dan

Metropolitan

.dengan itoe hak-hak dapat moen
tjoel-sampai terboeka djalan baginja dan dari ideaal oentoek ke

keboedajaan dan autoriteit poela dalam doenia tonil. Soedah ti-

poela

berkwaliteit

baik lagi.

Permintaan

djalan evolutie, dan hanja

merdekaan,

H.I.S,

boleh

de-

gezag dalam doenia

koekan

boek boeroek,
akan
berdirilah
soeatoe kota film,
“,,Hollywood

lebih

kemadjoean

nia, jang mestinja moengkin men
djadi soerga, tetapi toch kita boe
at mendjadi neraka-sendiri,

pemilihan bahan tjeriteranja dila-

main (acteurs dan actrices) akan lebih banjak lagi, dan akan
SOERABAJA.
.

doea

ngan

ketaman

dan SENIOR

Anak keloearan

membawa

individu jang tinggi,
doenia

klas :-

ma

serta lagoe-lagoe- I-geest kita, dari zeligenoegzaam-

'in-pemainnja,

JUNIOR

hadapi peroebahan jang menoe-

| hargaan publiek atas film Indone
sia berangsoer baik, sama seperti
- penghargaannja - kepada per(opera

»0-7

keadaan jang soelit, hati kita me
rasa terdorong kebawah, meng-

film-film Indonesia adalah pema-

“ring dikoendjoengi
oleh kaoem.
terpeladjar sekalian bangsa. Peng

BAROE
MEA LL

tjita-tjita jang sangat tinggi. Diterangkan

MOERID'

boeat

jang djitoe,

roeri, dimana sangat pentingnja
soepaja kita-bebas dari coterie-

atas

(penarik)

attractie

djadi

PENERIMAAN

dengan

arti jang sedalam-dalamnja

ini, kekocrangannja
han

van

mas-

jang tersemboenji

mengandoeng

Pada ocmoemnja dalam kalangan film sampai pada waktoe
da bagian

P. T.

der Plas membahas-bahas

(Oleh Focus oentoek ,, ANTARA”)
EMADJOEAN film boeatan
Indonesia makin lama ma. kin kentara. Kalau tadinja film
- Indonesia hanja dipoetar
digedong bioscoop tjap rendah, seka
rang soedah moelawdipoetar da
lam theaters besar-besar jang se

oetjapannja

Lembaran kedoca pagina II.-

Hkg

eng
an Tn

832)
4 Peta PS

He

aa
3

kelahiran tanggal .........
Dan adres saja: ....iid

"“PEMANDANGAN.,

Lembaran kedoea-pagina

x

3 ANG Bedjat kemaren tri
Ve

ma kawat,

katanja bok-

|ser seram Joe Louis bisa bikin
'Godoy, dari Canvas kalah

de-

ngan technisch knockout dalam
delapan ronde.

»

Roepanja dibelakangan ini Joe

Louis kaga' bisa kalahin moeoeh dengan tjepat-tjepatan. —

“Sama Galento begitoe

lama,

' “Roepanja ilmoe blitzkrieg tjoe

“man dipakai boeat hantam tja-

—

ra blitzkrieg

kepada

,,Max

— Schmeling”, jang tentoenja djoe
ga dapat blitzkrieg
man.
Dikalangan bang
— jang paling pinter
“krieg tjoeman bang
“diri.

dari

Djer-

Bedjat mah
main blitzBedjat sen

Biar dikantongnja ada doewit

seratoes perak, kalau kena lirik,
seperti kena blitzkrieg, teroes
bolong setjara blitzkrieg djoega.
Ilmoe Blitzkrieg (perang kilat) ada djoega pada empok. Da
ri atas njerang pakai selop, da
ri tengah

pakai

dari bawah

gagang

sapoe,

di ngadjegal.

BANG BEDJAT.
PAPAN

Apa bedanja?
— Apakah bedanja jang sebe
toelnja antara hidoep dan mati?

—

Itoe

tahoe

““

moedah sekali.

betoel2

“waktoenja

Saja

siapa jang pada

melontjat ketepi, ke-

“tika ada auto mendatang, itoelah
““hidoep namanja, siapa jang tidak
begitoe, itoelah mati.
Tidak

dapat

didjalankan.

Dokter: Njonja soeamimoe ha|-roes

-

beristirahat:

“Tidak

boleh

pergi kemana2.

2

Isteri:

|. bagaimana
soedah

:

Tetapi,

toean

dokter,

dapat. Sebab

saja

berpakaian serba baroe

dan soedah membawa

20

pajoeng.

Bila sama.

Toto: No, kamoe pilih minoem
apa, setjangkir teh atau segelas

limoen?
:
5
- Warno: Bila sama sadja oen|... "toekmoe, “saja pilih setjangkir li
Ne
Noer.
:

Membikin panas sajoeran.
Kita sering sekali masih mem|

poenjai

|

siang.

sajoeran

Bila

bekas

sajoeran

makan

ini diboe-

“ang, sangat sajangnja. Sedang- kan dimakan begitoe sadja tidak
“enak. Sajoeran itoe djika dima“sak lagi mendjadi djelek atau ra
sanja tidak enak

kepada

masjarakat

Indonesia,

seperti

tadinja.

— Oentoek mentjegahnja kita bikin
| Panas sajoeran itoe diatas oeap
(stoom), soepaja djangan terlaloe masak dan rasanja seperti ha

| 1! siangnja.

nja nanti akan disoegoehkan ke
sidang ramai adalah soeatoe per|
djoangan jang seberat-beratnja
"kami rasai didalam sedjarah peng
hidoepan kami.
Pertama karena paksaan aliran djaman dan kedoea periode
pertoekaran masa ta” boleh agak
nja diabaikan.

Bagi seorang poeteri Indonesia
jang telah bertahoen-tahoen menganoet
pan

djedjak

dalam

dan

doenia

penghidoe-

kesenian,

5

diboeat

penjimpan

air.

z

ik Di Eguatoriaal Afrika Perantjis moesim hoedjan hanja bebe

—.rapa boelan sadja. Oentoek men
| dapat air minoem
boeat satoe
—

tahoen, orang haroes
| pan air hoedjan itoe.

|.njimpan

L..

|.

lam pohon

0

“'menjimIa me-

tidak diken-

tong atau lain2nja seperti kita

di Indonesia sini.

2 .
2

air 'itoe

Tetapi dida

jang berlobang

se-

batang pohon orang dapat menjimpan 5 — 1000 liter air.
Ditjaboet sesoedah lima meniti

“Di

Oslo orang bila berbitjara

. dengan

telpon, waktoenja diper

“pandjangkan, lebih2 oleh

| moeda jang menjintai
“ma lain.
.an

2 pe

satoe sa

Keadaan jang demiki

-itoe mendjadikan

ma-

ka kami selaloe haroes bergoelat
oentoek lebih menebalkan

,,sema-

ngat kesenian” kami.
Maloe dan roegi rasanja, kalau
tjita-tjita kami -jang soetji dalam kesedaran kesenian ini akan
tinggal ditjita2 belaka. Toeroet
chawatir kami kalau nanti kesenian kita akan roentoeh, karena
meninggalkan kesopanan adat is
ti adat ketimoeran dan kebangsa
an kita.
Senantiasa
kami perhatikan
moreel artisten bangsa kita didja

pislah perhatiannja kepada kesopanan dan adat istiadat ketimoe

ran.
Dalam hal itoelah kami selaloe

berhati2.

Dalam perdjoangan ka-

mi didoenia

film

Indonesia

tidak

oe-

| roesnja pada dienst P.T.T. Se
| karang pengocasa P.T.T. me-

hal

itoe kami djadikan pedoman.
Kami

berkejakinan

bahwa

ba-

gaimanapoen djoega toelisan2 pa
ra wartawan
Indonesia tentang
kesenian sedikit banjak berarti:
socatoe
tjamboek bagi seorang

artist jang sedar, jang tidak hanja

mengharap

poedjian, tetapi

berani djoega menerima kritikan.

Kami
ap2

ngan
djoe

berpendirian,

kritikan

akan

bahwa

berarti

ti-

tentoe ta? akan terlepas dari ke
koerangan dan
ketjanggoengan
oleh karena pengalaman sebagai
ahli tonil jang
bertahoen2 itoe
beloem tentoe dapat diboeat soe
atoe djaminan ocntoek memenoe
hi beberapa sjarat2 dalam doenia
film.

ngan

,,Dja's - Bali

cers.”
dalam
dan

tjita2,

oentoek memperte-

“goeh deradjat kesenian kita.
:
Poedjian jang moeloek2 (ting
ngambil poetoesan,

dalam

film

,,Dr.

mantjing

mikian

masih

koeat,

ikan

dengan tambang jang diberi ka

toe dinamakan pantjing.

Apakah kilat hanja dapat menjerang satoe kali?
Menoeroet kepertjajaan, kilat
itoe hanja bisa menjerang satoe
kali
kepada
'soeatoe
barang.

begitoe itoe

tidak benar. Roemah jang paling
tinggi didoenia, ialah Empire
State Building” di Neuw-York,
soedah diserang 12 kali dalam 15
menit. - Tetapi keroesakan tidak
ada.
2
Geredja ,,Chateauneuf” di Perantjis diserang kilat 3 kali bertoeroet2 Semoea orang jang berada digeredja itoe mendapat ke- |
tjelakaan ketjoeali pendetanja, 9
orang mati dan 82 orang menda
pat loeka2,

maka

Nona

Madjoe

dan

perkoeat-

kan oesaha kita.
Pers,
producers, - regisseurs,
artisten dan lain-lain perloe be-

kerdja

bersama2

goena

djoean. Filmkunst
nia

Haa

Betawi,

kema-

Indonesia!
Wassalam
DEWI MADA

19 Juni

Wi.

MOEDINEM
107 telef.
Mr.-C. 408.

ALI

TAMAN

DAHLAN

Ind. Tandarts (Dokter
Gigi)
MATRAMANWEG
44 —
Telf. Mc. 715
djam bitjara 8—11 pagi
Hari kerdja 5—7 sore
dan menoeroet perdjan
djian

Dokter
pja

No.

(Menteng

Poelo)

Moelai

Abdulrachman

-A

Gama

TA

SCHOOL
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Batavia-C.

Peil.

menerima

HIS.

moerid

baroe.

@

Hadapilah tahoen sekolah baroe
dengan kepericean sekolah baroe
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ARTS

TOKO

Saleh

Kramat

OKAMURA

4

Batavia-0C.

Tel.

WI.

5974

ARTS

|
KWITANG

Djam

bitjara

7

5— 7 sore

Yo.

STAFIX
Emboen

pagi,

diwaktoe

Menggampangkan

toemboehnja

Bahagian

ramboet,

“Last but not least, ta'
mengotorkar kepala. Terdjoewal di tiap2 kedai dan
coiffeur.
Fabriek :
NORTHWESTERN
CHEMICO

sekolah

Mintalah

Kaoem

poetri

tentoe-

serba
amat

tjoekoep
menarik.

Adjaklah teman sedjawat, koendjoengilah beramai2.

TOKO
Sa

aa

Ta

Maen

aa

PA

man

SCHOOL

10 TAHOEN GARANTIE
RECLAME PRIJS
F1.75
GRATIS
GRAVEER NAMA

(Inrichting voor Electrotechnische Ambachtonder
wiis.)

DADELIJK BAAN EN BROOD
Dat was het Antwoord van de Praktijk op
ons Onderwijs.
1931

per telef. dikirim
MONSTERPROEF.

-

Diakoe oleh besluit dari Directeur dari.
O. en E.
tanggal 25 Mei 1936 No. 15473/B,

Loear

Menerima moerid lagi

oentoek cursus 1 Augustus 1940.
MEMPOENJAI
GEDONG
SENDIRI.
2 tahoen.

merasa senang dan

jang
jarg

rendah.

SCHoOL

Dapat subsidie dari Gemeente Batavia.

pertjoema

AMERICAANSCHE
STOF, pakaian jang
pepulair di ini waktoe, sebagai sahabat jang setia
bagi kacem poetri. Djoega ZYDE
LINNEN,
LINNENCOTTON,
semoeanja bisa didapat
pada toko PANAY
dengan harga jang paling

13
8

Besluit Directeur v, Onderwijs
no. 37332/B.
Sekolah rendah dengan Voorklas
.
Pengadj aran diberikan oleh goeroe-goe
roe
i
jai
Europese Lager acte dan iprona
Monata" Men
Oeang sekolah oentoek sekolah rend
ah paling sedikit f 3.50
Ocang sekolah oentoek Voo rklas palin
g sedikit
f 2 —
Pegawai-pegawai negeri dapat kinderto
elage.
Kalau hendak memasoekkan moerid
boleh datang tiap-tiap
hari di Goenoeng Sahari No. 87 BataviaCentrum.

DIDIRIKAN

akan

poedjikan persediaan kita
serta tjorak dan kleurnja

Cornelis"

SAHARI

MOESLIM-INSTITUUT.
dengan

Afdeling Modemagazijn Pasar Senen 121-123

|

ELECTROTECHNISCHE

rendah:

prospectus

TOKO DPANAY

KLASSEN

,Mr.

- INDONESIA

Soedah
menerima
moerid
baroe
oentoek
1h.
1940 1941.
Lama beladjar: 3 tahoen sesoedah sekolah H.I.S.
Peladjaran: theoretisch dan practisch.
Pendidikan: memberi keinsjafan, semangat dan
ketegoehan hati beroesaha sendiri.

Minjak -ramboet
poetih
Seperti Saldjoe, Dinginnja

Seperti

MOESTIKA

SEKOLAH DAGANG NATIONAL MODERN
DEF. LYN v/d BOSCH 131 BATAVIA.C

Boeat panggii tel. 3995 Wi.

di HIS: Pasoendan Kerkstraat 65
Mr-C. Menerima
moerid baroe boeat Kl: I — Ty. Beladjar
3 kali seminggoe,
djam 7 — 9 malam. Sehoolgeld : f1, —
Examenklas f 1,50
Semoea candidaat berhasil, dalem staa
tsexamen KE

Jang

kota

dikirim

REMBOURS,

“3

bisa masoek

ha
nja anak moerid jang soedah loeloes dari lager
e scholen,
Electromonteur afd. B lamanja 2 tahoen
oentoek abituri8nten
Mulo dan H. B. S.
KRadiomonteur ' lamanja 6 boelan, sesoedah
dapat diplo ma
"

|

RAKJAT

MOERTI

Malabarweg

Dokter

SPAARK
ASSEN
VGOR

afd, A lamanja

menerima

Cursusjaar 1940/41.

174.

Kramat

KLI—-— VII

SALEKAN

HOOFDKANTOOR:
BANDOENG — MERDIKA
AGENTSCHAP: BATAVIA-C. — NOOROWIJK

Electromonteur

dimoelai

aa

sore 5— 6 ketjoeali hari
Minggoe dan hari besar.

Algemeene Centrale Bank n.v.

GOENOENG

telah

kelas 1 oentoek

Voorklas,
Perg. Rendah Oemoem (H.L.S.)
Perg. Rendah Oemoem Penambah (Schakel)
a.
oentoek Keloearan Vervolgschool 3t.
b.
oentoek Keloearan Volksschool 5 t.
Perg. Rendah Oemoem Loeas (M.U.L.O.)
Perg. Oemoem Pendidik (Kweeksehool) 2t.

praktijk

djam bitjara (poetri2 dan
anak-anak) pagi 7.30 —9

s.s.k.

ALE

boeat

PERGOEROEAN

Arts

THE

1940

N-B.
Diharap
sekalian
Indonesia mengoetipnja.

3995

Matramanweg

kami

Oleh karena
itoe: Sedarlah!
'Bangoenlah! Kawan2 artisten In
donesia!

no.

ka-

CURSUS.K.E.

ikan.

wat boeat menaroeh
oempannja. Barang jang demikian i-

jang

Samsi”

baroe

bahwa

Bat-C.

€—1nm.

Memboeka

Dan-

pertjaja,” bahwa Film Indonesia
akan
mendapat tempat sebagai
mana jang diharapkan.
Boekan hanja artistennja sadja
tetapi bangsa Indonesiapoen akan
bangga djoega, djika Filmkunst
keloearan tanah airnja mentjapai
poentjak ke- Internationaalan!

O

Seorang poen tidak ada jang
tahoe bagaimana
tjaranja oen
toek menangkap ikan jang sebaik2nja
dan bilamana tjara itoe didjalankannja. Tetapi disi
ni dapat diberitakan, bahwa o |
rang menangkap ikan itoe pertama memakai tangan.
Orang
Persia jang pertama sekali me
makan ikan. Orang Mesirlah

Pembitjaraan

Java

anak2

-. Djakarta

rangan Andjar Asmara ia bermain sebagai Mr. Soegiat.
Kami berdoea boekanlah sebagai garantie
jang tidak berboekti, tetapi soenggoehpoen de
mikian kami berserah kepada pen
dapatan
masjarakat
Indonesia
dan sekalian wartawan (pers) In
donesia.
Kami pertjaja, bahwa tidak-se
soeatoe jang berat, asal kita bekerdja bersama2 atau ,,gotong ro
jong”. Sebaliknja pekerdjaan jang
ringan mendjadi berat, djika kita
didjaoehkan dari dasar bekerdja
seperti itoe.
Kalau tjara -bekerdja jang de-

rang tidak boleh berbitjara lebih dari lima menit. Bila lima
menit itoe soedah lampau, pembitjaraan
automatiseh
ditjaboet.
Tjeritera

tel.

Ia telah mempoenjai nama
“kalangan - Internationaal

bahwa pem

bitjaraan diberi pembatasan.

&

Memperma'lsemkan

26

KWITANG 7 BAT.C

senian Indonesia dalam lingkoe-

Kian

soko-

Spreekuur

,Rentjong — Atjeh” — itoelah
film janag akan kami
mainkan.
Tjeritanja adalah goebahan Ferry Kok, seorang poedjangga ke-

semangat oentoek menoe-

jang pertama menangkap
| Pohon hiddep

be

tapa pikiran. dan perasaan kami
didalam perdjoangan kami hendak mempertinggi kesenian di
Indonesia ini.
:
Perdjoangan
kami jang hasil

man jang lampau. Menoeroet pen
dapatan kami mereka sangat ti

ANEKA WARNA
PEMANAS

,Gdoenia film” perloe rasanja kami
menjampaikan sepatah doea kata

noedjoe tjita2 jang baroe poela,

Kartiniweg

ng bet, 2 Oke Ong)

Sebagai bintang baroe dilangit

SPECIALIST
HUIDZIEKTEN
en
ZIEKTEN
van
de
URINE
WEGEN

SEKOLAH KARTINI.

TR GEN

Toean Redaksi jangterhormat.

KEPALA

Arts.

Tenar

DEWI MADA.

SW.

PA
LELYAA

DARI

R. KORNEL

arti, djika tenaga dan hasil oesa
ha kami ta' dapat menepatinja.
Oesaha kami jang pertama didalam aliran baroe oentoek me-

MENANAM NaNTa

SOERAT

gi) bagi diri kami tidak akan ber

Satoe-satoenja Sekolah jang paling tertoea
berdiri di Hindia ini.
Mintalah keterangan dari Directeur
E.T. Ss.
Salakweg 33 — Batavia - Centrum telf.
732 WI.

enek 1
at

Electromonteur,
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:

PEMANDANGAN.
AH

Waktos doeloe, djika Siti lihat moekanja didalam katja,
ia-kaget sendirinja.-Romannja lesoe dan seperti sakit.
Itoe waktoe tida ada satoe orang lelaki tjintakan dia.
Lalse ia minta nasehat kepada kawannja si Aminah.
Aminah berkata: ..Waktoe doeloe saja poen lemas
seperti kamoe, tetapi sesoedahnja saja makan 'Guaker
Oats saja mendjadi sehat”

3
1

AS

&

@

poen gagah dan koeat

DOENIA

Dipimpin

:

3.

berboeat

"sebagai

ena
Wa
ati
Pad

Aminah,

beli satos kaleng Guaker Oats
dan 'tiap' hari bikin boeboer
Gucker Oats. Didalam beberapa

4

2

minggose

TJATOER
oleh

KAREENA INN

,,00M”.

Me

SUNAN

Naa aan

Sana

1e

KAN

2

1

7

7

bi“

SID ln

ka sekarang

YAN

(35).
Ga
(38)
64.
(22) - 63
(26)
60.

STER dengan kesoedahan
gai terseboet

0—4

oentoek

e

as

PNRANPIN
KARENA TOPI.

:
jang
pantas

Soedarto telah loeloes tamat
tahoen ini dari M.H.S. di Beta
wi. Ta' toenggoe lama2 lagi, ia
soedah ada diorang toeanja di

seba
ke-

Poetih : Ka6, Dd7, Te4, Th2,
Lc6, Pa3, pd2 — 7 boe-

sore j.b.I. telah di moelai dengan

ah.
Hitam: Kd3, Dd6, Lg7,
pe6, — 5 boeah.
Djawaban selaat-laatnja
Selasa tanggal 2 Juli mesti
dalam tangan Pemimpin
briek ini. Djawaban tidak

»Perselands”,

sleutelzet

peci,

hari
ada
Rutjoe-

sadja,

melainkan mesti disertai dengan paling sedikit 2 variant
boeat Doeazet, dan dengan semoea varianten jang penting
atau
Eindspel
boeat Tigazet,
partijstelling. Boeat Doeazet diberikan 2 Punt, boeat Tigazet 3
Punt dan boeat Empatzet atau

partijstelling

4

Sai

Barang siapa mentjapai
50
Punt maka ia mendapat
prijs
f 250.
Puntenlijst diadakan - teroes,
djadi boeat mereka jang salah
djawaban atau boeat sementara
berhalangan oentoek mendjawab, masih ada harapan akan

dalam tahoen jang soedah, ja.itoe le prijs f 7.50,
2e prijs
f 5— dan 3e prijs f 2.50. Directieprijs ini akan
diberikan
tanggal 1 November 1940, waktoe mana
schaakrubriek
ini
2 tahoen.

jang

,Eh, ada2 sadja bapa ni” ke
loehnja.

dan

berkesoeda-

Dalam pertandingan ini ada
hal jang sangat mengherankan
poeblik Kediri, ja'lah bahwa Da
jat, seorang speler jang terkenal
dari P.s. ,,Doho” telah main boeat H.C.T.N.H., satoe club Tionghoa, dengan
zonder
idzinnja
.Doho”
Kehormatannja voetballer Da

jat ternjata dapat dibeli dengan
foeloes beberapa......... pitjis.

tidak bisa

mampir

»Baik toean, toenggoe

seben-

tar” sahoet boedjang itoe laloe
masoek.
Ta' lama terdengar soeara se

Correspondentie.

lop dan

Th. Hs. S. Talaga,

Angka-

angka jang terkoeroeng dalam
Puntenlijst itoelah boeat mereboet prijs f 2.50 dan angkaangka jang lain boeat mereboet
Directieprijs.
Oplossing
probleem tidak boleh diterakan da-

lam strook postwissel.

2

at

co...

seorang gadis

remadja poetri jang seorang di
seloeroeh badan
ri. Gemetar
Soedarto, dingin seketika itoe,
begitoe poela jang baroe datang
|
obnss on db roepanja pembeli jang
baroe ini lain dari pada jang la

Firma

makin djadi, kedoea

M2

MMR

TJONG

Hoofdkantoor:

Sawah

Filiaal

& Co.

Besar

Kramat

16,

13 — 15
Bat.-C.,

Soekaboemi,

lah pihak

— loepa

»Memper

kenalkan

saja Soedarto”
ranikan.
»Saja

soearanja

...

Be

dibe-

Soelastri”

dja-

wabnja sambil gemetar. Soelas
tri segera sedarkan
diri laloe
»Maksoed toean .....: 1 ,,Sebe
toelnja hendak
bertemoe dengan toean toko” djawabnja.
bapa

dan iboe

baroe sadja pergi ke Sawangan
oentoek kondangan, ada perloe

toean?” tanja Soelastri

katjamata

gadis dimoeka

nja.
,,Sajang

Priok,

Poerwakarta,

Buitenzorg,

betoel toean

ti-

CURsus

en Leerares
Deskundigc

i
&
| joVingore
Rhythmisch

: TYPEN
»

Leiding

G. Sestiong 42

-

Pm
Sesthetisch

Practisch

Batavia-Centrum. |

Memberi
akibat jang memoeaskan
Dalam hal-ichawal mengetik mesin toelis

boeat
Viap

waktee

kantcorpractiik
menerima

moerid

jang

baroe.

toelen

Mintalah

prospectus

BA
(IR

sambil

bersenjoem.
Terkena hati Soedarto, ta' men
djawab dengan segera, terdjerat mata jang tadjam
dibela
kang

Tg.

EKandoeng.

d
2
eraressea

bertanja zakelijk:

»O, toean

Batavia - Centrum

Soedarto a

pa jang dimaksoed.

DJANGAN

BIARKEN

DIRI DISIKSA LEBI LAMA!

Djika toean terserang oleh penjakit
disoeloeran
kentjing
jang berbahaja dan heibat, obatilah sekarang djoega dengen

IBOE

CAPSULES

dak bertemoe” sedangkan dida
lam hatinja sebaliknja.
»Sebetoelnja saja- disoeroeh
bapa saja mengambil topinja jg.

Obat jang soeda terpoedji oleh beriboe-riboe orang jang s0eda perna memakainja oentoek menjemboehken penjakit kentjing rasa panas, kentjing kloear nana atawa dara (Twitjing).
Kalo mengirimken kembali ini advertentie dengen disertain

ada

franco

disini”.

,,Topi apa toean?”

tanja Soelastri ditengah

perka

»Topi Borsalino bapa
ia
akan berangkat besok ke Djok
ja.” ,,Sajang toean
saja
tidak tahoe, nanti saja katakan
kepada bapa, boleh tinggali ad
res sadja, besok pagi2 saja soeroeh antarkan.”
»Baik terima kasih
ini
adres saja, selamat malam”
.lamat djalan” djawabnja.

,,Se

Esok paginja Soedarto meneri
ma boengkoesan beserta soerat
oentoeknja jang boenjinja:

seharga

isi 36 stuks.
»IBOE”

taannja.

f 1.20, toean

Pengiriman

aken

trima

ini tjoema

afd. Recl. di Ngaglik

Beberapa hari kemoedian ter
sebarlah berita,
bahwa
,,kem
bang”
Poerwokerto
jang tersimpan di ,,Toko Prijaji akan di
petik pada tanggal 25 Juni.
Hilang kembangnja,
hilang

bacenja,

merpati,

ti tanggal 25 boelan ini,
gai eigenadr baroe dari
sPrjaji”.

(TAMAT).

be-

iba EL

di roema

oleh

1 tube

DJAMOE

3,- Soerabaja.
span

AGENT

Toko
KRAMAT

WEST

JAVA

ORION
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Ha
Sandal
» MATJAN”
Tahan

aer

Tian
Satoe
tohoen

La

(Matan

3

garantie

|

hilang Soelastri.........

datang sepasang

IMEI

sampe

dilakoeken

Mas Darto, Topi bapak kakanda jg.
semalam kakanda tanjakan '
ta?” ada. Tetapi topi boeat
kakanda dari bapak adinda
bersama ini adinda sertakan. Terimalah.
Adinda jang tertjinta,
Soelastri.

in, djalannja makin perlahan ge
tarnja

,

2 n Wina

Apakah

ta
sekalian dari kondangan?!”
njanja dengan tjoeriga. ,,Ada2
sadja, telaat lagi nanti...... Karena ia takoet membantah
segala perintah bapanja, maka
diambil
ia keloear,
baliklah
nja sepedahnja, teroes kedjoeroesan djalan besar.
Dimoeka ,,Toko Prijaji” No.
2
.Koela noewoen” ,,/Mangga”
sahoet seorang boedjang jang
berdiri dekat pintoe. ,,Ada apa
toean!”
,,Maoe bitjara sebentar dengan
toean toko.”

ialah

Hercules, Maras, Raleigh, Hima, Gazelle, Humber atau Simplex,
jang Toean-toean dan Njonja-rjonja bisa dspat beli dari

lama kelamaan ta' tahan Mas
Harto melihat anaknja
soedah

han dengan 6—0 boeat kemenangannja
H.C.TN.H.,
satoe
stand jang memang sepantasnja
menilik bahwa moelai permoelaan sampai sa'at jang terachir!
benteng ,,Perseland” selaloe terkoeroeng teroes-meneroes.

mendapat prijs. Lain dari pada

itoe, setahoen sekali diberikan
Directieprijs boeat siapa
jang
mentjapai Punt jang terbanjak

H.C.T.N.H.

oedjian,

merk:

Poerwokerto.
Satoe doea hari boekan main
senang iboe bapanja
itoe, tapi

menangan STER.
Margoena
(43)
54.
Koendjoengan
boleh djoega
besar itoe
loentang - lantoeng
Rd. Hartono
(ah.
De
dan pimpinan dari Toean Sami
sadja.
Pandangan
orang dikam
Benjamin
(37)
48.
ngoen
tidak
mengetjewakan.
poengnja
kepadanja
makin haRd. Soemadi
(47)
47.
Kalau Rest V.I.J. mendapat
Doersaw
(4)
46.
ri makin mengetjilkan hati iboe
R.M. Soejadi
2)
&.
kekalahan sampai
4 goal dan
bapanja.
Moechlissin
(29)
39.
tidak barang satoe bisa meneK. Djansen
33)
33.
boes, ini disebabkan permainan
Malam Minggoe............
R. Annes
(29)
29.
STER pada itoe sangat baik.
D. Mahambeng
(28):
27.
Kira2 habis Magrib poelang
Bagian
belakang
tjaranja
Soebakir
(3.126.
lah Soedarto dengan terboeroeM. Soepangkat
BO.
mendjaga serangan ada keliwat
boeroe naik sepedanja.
RoepaTa
tr
Hs. Soemantri
rapi dan djoega bagian offennjaia
soedah
berdjandji
de
IL. Wikaradimedja
(10)
10.
sief dengan Soetedjo
c.s. ber- i ngan teman2nja. Breg, sepeda
Djabar
(9)
9.
main setjara gembira
dan raDw. Soeleman
(8)
6.
nja dilemparkan sadja dipagar
R.A. Djajadiredja
(6)
6. pih.
moeka, laoe melompat kedalam
5. |
(5)
R.H.S. Soecardie
pekarangannja.
4,
(14)
Soeharto Ismani
Kita haroes akoei bahwa, daAgak
tidak enak sedikit rasa
I. Hidajat
(2)
2.
lam barisan V.I.J. roepanja ti- hatinja, biasanja iboe bapanja
dak compleet sekagaimana jang
soeka diserambi moeka
kalau
Jang mendapat prijs mingtelah ditetapkan, akan tetapi se
Rr.
toean
goe jang soedah ialah
waktoe demikian, apalagi malain dari itoe roepanja koerang
Hartono, Kepoeh Gg. Langgar
lam Minggoe. Langkahnja
diNo. 286 Batavia-Centrum.
training, sehingga satoe sama Ia
perlahan dan setelah ia mengin
in koerang tjotjok.
djak serambi moeka, dilihatnja
PROBLEEM No. 82.
diatas medja sepotong kertas di
Mat dalam 2 (Doea) zet.
Kalau
seandainja
pada sore
bawah asbak. Dengan berdebar
itoe keeper Soekardi tidak loear
diambilnja kertas itoe ladebar
biasa tangkasnja, V.I.J. tentoe
loe dibatjanja:
akan menerima kekalahan lebih
Anakkoe Dar,
besar lagi. Tapi tidak apa nex
Kalau soedah makan totime beter.
longlah bapa ambilkan toKepada STER, kami sampaikan selamat verdiende Kampi
pi Borsalino bapak di ,,Tcko Prijaji” Grote Postweg
oenschap,
21 sebab besok akan koepa
kai ke Djokja.
H.C.T.N.H. — ,,Perselands” 6—0
Bapa iboe perloe sebentar
berkondangan.
Pertandingan voetbal di Kedi !
Bapamoe,
ri oentoek mereboet piala ,,Bran
. Marto.
tas-beker” pada hari Minggoe
berhadapannja

H
A
D
I A
H
5
$
boeat anak2 jang naik kelas atau loeloes

SPEDA jang BAGOES

Oleh R. G.
Soedh:
Vacantie besar boelan Juni.

Berhoeboeng dengan Kampioenschap V.I.J. oentoek tahoen
1940—1941
didapat oleh perkoempoelan STER, maka pada
hari Minggoe tanggal 16 jl. te
lah diadakan pertandingan kehormatan antara Rest V.I.J. ca.

PUNTENLYST.

pen

dalam

Rest ,,V.LJ. — S.T.E.R. 0—4

dari

an tab

AAA Ku aan

La

VOETBAL.

tri dari Talaga, M. Kariban dari Cheribon dan R. Roestamhadji dari Tebing-Tinggi.
Roestamhadji
Kariban
St. Oloan
Padmodipoero

ANN NK

Gerak Badan | KANfanARAA

.

Annes dari Bogor, Hs. Soeman-

dan

Ta

220 nyenyak yah

Batavia-Centrum, S. Padmodipoero
dari
Mr.-Cornelis,
R.

dengan

:

2
"5

sagja ia soedah merasa

dirinja segar dan

dari toean-toean:
Hartono,
Margoena,

beroesia

NT

£

On
Sean
Pa
olehTikwaban
J. van Dijk.
au —betonTgd—hs!
ditari

eindspel

ah

TIROEAN,

dirinja

rasakan

dan

tentoe

dengan

Oats

/

Punt.

San SE RNNG
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#

koep

NS

Tida berapa lamanja laloe datang seoran
moeda jang Penade melamar dirajo. Seken
rang ia hidoep beroentoeng
dan telah
hamil. Djoega soeaminja makan Guaker:

#: Ta,
san
aa

Siti
PF,

R.
M.
H.
S.

KRL

B:

ES
Ba,

ma
Rd.

KA

MIMIN

AA et

nan-

sebaToko

Pesenan dari loear kotta bisa dikirim
dengan
rembours. Oentoek orang jang
djoeal lagi direken speciaal harga.
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' MENINGGALKAN

SJANGHAI

# ALAM soerat kami jang laWiloe antaranja kami kemoe-

Kakan
ang

betapa rendahnja harga
yen (yen-noteering) di

Boeat ocang roepiah
- Sjanghai.
kita,mmaka pada waktoe kami:
berada di Sjanghai

I Jan.)

(26 Dec. —

penoekaran

1 roepiah

| dapat kembali 5 Yen, sedang di

habis, jaitoe jang langsoeng dalam kira-kira setengah djam, ma-

soek kamar-kamar kita boeat mengasoh.

Boeat pertama kali ini kami baroe mengalami bahwa dalam kapal mail itoe, kelas satoe dan
doea kelihatan penoempangnja

“ Djepang sendiri satoe roepiah
“berharga 2.3 Yen. Inilah barang| kali jang menjebabkan dilarang| nja, orang jang masoek ke Dje— pang mempoenjai lebih dari 200
- Yen tiap orangnja. Bahwa oleh

teroetama
boekan bangsa Eropah. Hal ini sedikit mengherankan kami karena biasanja kami
melihat, bahwa kelas-kelas itoe
adalah teroetama jang ditempati

“-

adalah boleh djadi karena sedikitnja orang Eropah jang toeroet
menoempang,
sebab
djoemlah
mereka memang bisa dihitoeng.

karena

adanja

orang

ingin

“djoega

jang moerah

menjebabkan banjak

bisa

“ite»

Yen

menjeloendoepkan

di

Djepang, tertampak

oleh
adanja
penangkapan-penangkapan jang terdjadi dibeberapa
pelaboehan, antaranja di

|

|.

Nagasaki dan Kobe.

s

Semoela kami ingin menoekar“ kan

dengan

kami

oeang

oeang

. Yen sebanjak moengkin di Sjang| hai, tetapi berkat peringatan jg.
“ baik itoe, maka

| soengkan

“ itoe,

kami

tidak lang-

toekarkan oeang kami

dan

tjoema menoekarkan

boeat sedjoemlah 400 Yen goena
doea orang. Satoe dan lain soepa
ja dalam “perdjalanan kami ke

|.

—.. Djepang tidak mendapat kesoeka

“ran lagi.
— Pada hari Ahad, 31 December,
“maka kami pergi kepangkalan
'kapal Sjanghai
membawa kami
| 'xoe pada djam
| pada waktoe
,

tangga

—..

Maru jang akan
ke Nagasaki, ja8.30 pagi. Tetapi
kami ingin naik

kekapal

itoe, telah dipe-

gat oleh pengawalnja, dari sebab

“kami

tidak

. kan

soerat

bisa

menoendjoek-

perkenan

daripada

- agent kongsi kapal itoe. Oen- atoeng boeat- mendapatkan soerat
atetenan itoe boeat penoempang
- tidak soekar, sehingga tidak lama kemoedian kamipoen melan-

djoetkan perdjalanan.'
Roepanja pengawal tadi men—.— dapat perintah keras dari atas.

—...

Sebab orang jang dibolehkan ma
soek

dengan tidak pakai soerat

—....perkenan, adalah tjoema golo|
ngan militair jang beruniform
(dan mereka jang karena djabatannja

"1
:

boleh naik kekapal

itoe.

Orang-orang lain jang berpakaiam preman, betapa tinggi poen

“- djabatannja,

djika

tidak mem-

. poenjai soerat perkenan tadi, tidak diperkenankan masoek oleh

. pengawal itoe..

Akibat daripada

' 'peratoeran ini

adalah,

| Orang-orang

“kan tidak

jang

bahwa

menghantar-

bisa toeroet masoek

kekapal, melainkan hanja sampai
“ dipelaboehan sadja. Maksoed per
atoeran ini soedah tentoe boeat
mendjaga soepaja djangan ada

orang-orang jang tidak diingini
bisa toeroet menoempang menoedjoe ke Djepang.
|.
Setelah kita meninggalkan pe. laboehan itoe, maka terdengarlah
tanda, bahwa

kita mesti berkoem

poel. dirooksalon, boeat diperiksa

segala

sesoeatoenja dan djoega

boeat mengisi beberapa formulier
dengan memperlihatkan paspoor-

- ten kita. Dalam perdjalanan ka"mi baroe sekali ini kami alami
— perlakoean demikian itoe. Setelah itoe kari kira akan telah selesai segalanja, akan tetapi doegaan itoe salah, sebab kamipoen
mendapat
peringatan
soepaja

- membawa kopor-kopor kami ke— soeatoe tempat jang ditoendjoek,
' boeat diinspectie oleh pegawai
“ douane jang boeat keperloean
| itoe telah toeroet berlajar dari
ajanghai ke Nagasaki. Pemerik. saan pegawai douane adalah mengenai beberapa barang jang bi“sa dikenakan padjak, sigaret dan

tieroetoe

serta ocang Yen, dja-

oleh orang-orang Eropah. Hal ini

Dalam

kapal itoe orang bisa

mendapatkan

makanan Djepang

dan Eropah.
Oleh karena kami
beloem bisa atau beloem pernah

makan makanan Djepang,
kami

meminta

Tjoema

makanan

maka
Eropah.

anehnja adalah, bahwa

makanan Eropah disini amat ber-

beda sekali dengan dalam kapal
Tjitjalengka doeloe. Didalam kapal Tjitjalengka
itoe makanan
serba matjam dan banjak, tetapi
dikapal Sjanghai Maru tidak de-

mikian.

Roepanja orang sangat

mengikoeti makanan
hana sadja.

jang seder-

Djoega pelajanannja sedikit
kakoe. Tidak seperti dikapal Tjitjalengka dari Java-China-Japan
Lijn. Beberapa

pengalaman

jang

tidak begitoe baik kami dapatkan, tetapi tidak perloe kami tj
ritakan disini.

7

DINEGERI MATAHARI TERBIT
Perdjalanan Sjanghai—Nagasaki tjoema
terdjadi dalam 28
djam. Waktoe.kita mendarat di
Nagasaki,

maka

kami

tidak

berlapis badja 28 djam

orang jang berbitjara

bang menoedjoe poelau Simonosiki dalam tempo setengah djam,
dan apa jang kami perboeat pertama kalinja adalah menanja,
djam berapa kereta api landjoet

soekar sekali dengan bahasa Ing-

Apa-.

tjoema

pada

djam

jaitoe

dihotel Mogi, jang letaknja kirakira 2 kilometer dari pelaboehan
itoe, dan terkenal poela sebagai
tempat pelantjongan. Teroetama
kebaikan
pemandangan
ditepi
laoet jang indah itoe dapat menarik
kaoem pelantjongan dari

Sjanghai.
Dihotel
itoe roepanja orang
tidak begitoe biasa menerima ta-

moe-tamoe

bangsa

Azia,

sebab

kebanjakan tamoe memang bangsa Eropah. Althans, kepada kami
ditanja,
apakah makanan kami
jang biasa, dan apakah kami djoe

ga makan

nasi.

Kami

mendja-

wab, bahwa memang kami soeka

sekali

makan

nasi, tetapi djika

tidak ada, apa boleh boeat, makanan Eropah
soeka djoega,
Waktoe mendengar, bahwa kita

soeka

dan

biasa makan

nasi,

api

hendak

jang haroes
tapi kereta

itoe,

maka

dimakanlah 'nasi

de-

ngan laoek paoek semoer daging
sapi
dengan
daoen-daoenan.

| Makanan Sukijaki itoe menoeroet

kompor

dengan

speciaal ditaroeh diatas

dan

ditjampoer

daoen-daoenan

poela

serta

lainnja, dan dari kompor itoe
djoega ditjoebit dengan tjapit
doea boeah dan bisa dimakan seketika itoe djoega. Djoega ada
disediakan telor mentah jang
soedah ditaroehkan dalam mang-

moedian,

seperempat

djam

ke-

djoega dilain station.

Oentoeng dengan tjepat-tjepat
kami berdoea, jaitoe dengan isteTi, bisa meninggalkan kereta api
itoe,
dan
pindah kekereta api
lain, jang moesti kami toempangi
jang akan
menoedjoe ke Tokio
itoe.
2
sematjam j
Dari
pengalaman

ini, maka kami mendapat pengetahoean

reta

baroe,

datang,

jang

jaitoe

19 Djoemadilawal

Dal

Juni

.Bagianda Kg.

1940)

Sri

1871

(26

bahwa

ke-

jaitoe

satoe berangkat sebeloem

kereta api jang kedoea menjoesoelnja, dan djoega betapa soe"sahnja orang dalam negeri asing,

di

Soerakarata,

adanja

tadi seba-

tidak

bisa

membatja

hoeroef-

Delapan djam kemoedian kami

datang di Tokio dimana

kami didjempoet oleh tiga orang
Indonesier,

jaitoe mr.

Soedjono

dengan student-student Djoemali
dan Achmad Besar.
Bisa dimengerti, bahwa pertemoean . kita bersama amat gem-

mendjadi saudara, dan bisa bergaoel dengan senangnja.
2

Soerat kami jang akan datang,
akan mentjeritakan pelantjongan

kami

dinegeri Mata Hari Terbit

itoe.

Sampai sekian.

Tokio, 28 April 1940.

kembali

pertahanannja

berikoet,

8.30 para hamba

Boepati

lagi

poela

masoeknja

ke

begitoepoen
Loerah desa
jang daerahnja dilaloei, mereka
soepaja mendjaga di tepi djalan
trict,

besar.
Poekoel 9 pagi para hamba ten
tara jang akan menghormati Sri
Baginda Kg. Soesoehoenan sesoe
dah sama berbaris ditempatnja
masing-masing, berpakaian seba
gai waktoe mendjalani mendjaga

Sekaten, tetapi bagai hamba tentara Menteri-djero dan Ketanggoeng berpakaian

toe

sebagai diwak

tjahos, para hamba

tentara

Njoetra dan Soemahatmadja jg.
wajang soepaja berpakaian badjoe beskap poetih.
Hamba
Moesikan
(Blaasorkest) berpakaian poetih, mengha

Baginda

Kg. Soesoehoenan.

Hamba.

kest)

Moesikan

djoega

(Strijkor-

berpakaian

poetih,

menghadap di Bangsal Mandala-

paten, menghadapnja di halaman:

badjoe bes

kap poetih, adapoen jang berpangkat
Tjarik,
Gebajan
dan
Djadjar berpakaian badjoe pranakan, jang poenja kewadjiban

sinoman
badjoe

Gedoeng

gamelan

akan menghormati

Kedaton, berpakaian

kami disitoe mehoeroef”
karena

baiki, sekarang

tentara

dibalik

ngannja Sri Baginda Kg. Soesoe-

adalah, bahwa
rasa
,,boeta

petoendjoek jang per-

jang binasa dalam peperangan
di Perantjis masih beloem dapat
diper-

1918

dja, sehabisnja wajang orang me
reka lantas sama berpindah kec-

loe. Jang lebih memiloekan lagi,

memberi

dari gedoeng?
—

noenggoe titah dari Baginda Ra-

sana, menghormati semasa Sri
Baginda akan doedoek di Gilang.
Hamba Poenakawan begitoe
djoega hamba Poenakawan Kadi-

kalau tidak poenja gids atau kenalan dan keloearga jang bisa

1914

kedata-

akan menerima

dap di Tratag Bangsal Pantjaniti,
ke Tokio pergi
perloe
menghormati setibanja Sri
tiap kereta api)

api malam

Se
ai
PK

doekun

Hotel,
. Kraton.

orang Djepang adalah -satoe ma- | bira, teroetama oleh karena dikanan pesta besar.
tempat jang djaoeh dari tanah
Semoernja dimasak diatas panair itoe, kita bersama merasa
tji jang

Besoek hari Rebo Pon tanggal

ja mengiringkan sampai di Grand

berangkat,

Roentoeh
tahoen

Pangreh Pradja dengan berpakaian badjoe beskap poetih soedah
bersedia
mendjempoet
kedatangannja Sri Baginda Kg. Soesoe
hoenan di tapal batas negeri Jog
jakarta, dan selandjoetnja soepa

kami toempangi teapi jang moestinja

baroe

kesempatan

Soenan
Keraton

Djok

koel

kopor-kopor kami. Tetapi kemoedian ternjata pada kami, bahwa

boeat merajakan tahoen baroe
(waktoe itoe adalah 1 Januari
dalam

moengkin

Pada hari terseboet diatas poe

maka baroe kami bisa dapatkan

hoeroef Djepang tadi.

Dan

hingga

Adapoen para hamba Assisbisa memberikan sedikit keterangan pada kami. Pada waktoe |. tent Wedana dan Wedana dis-

maka toean hotel itoe sedikit tersenjoem, sebab malam itoe memang
malam
,,sukijati”, jaitoe

1940).

dioetarakan,

gai

berapa.

berangkat

menginap:

An

demikian kerasnja

tjara-tjara penerimaan

Dan pada achirnja, setelah tjari

kio.

tjoema

ada

djoeran itoe

hoenan

bisa

sana sini, kami bisa ketemoe dengan seorang pegawai kereta api
jang bisa bitjara Inggeris, jang

manakala

datang mengantjam,

Soeltan

api kami moesti bedan

se-

jakarta.

moesti perboeat.
Ditambah lagi
karena
kami
tidak bisa tahoe
dimana beradanja kopor-kopor
kita, kami tidak bisa tahoe dimarangkat

bersedia2

Ke

melihat sana sini sadja dengan
tidak mengerti apa jang kami

na kereta

penghematan

DJOKJAKARTA.
Programma kedatangan Sri

lagi oleh karena dalam dindingdinding dan bedeng-bedeng ada
ditoeliskan dengan hoeroef Djepang, jang kami tidak dapat batja sama sekali.
Dalam waktoe
demikian itoelah, maka selama
hidoep baroe bisa merasakan bagaimana nasibnja seorang jang
»boeta hoeroef” itoe.
Kami
merasa tidak bisa ber-f
daja melihat#ramainja orang dalam station itoe, dan

soepaja

didoega akan tidak mengoerangi
pekerdjaan zending.
G.J. van Reenen di Djokja ada
lah
penningmeesternja
dari
,Steunfonds voor Gereformeerde Zending."

geris kami mendapat keterangan
jang kami perloekan, tetapi djoega oleh karena keadaan disitoe
amat
gadoeh,
sehingga
kami

semestinja boekan ini kereta api

Kami.

kan

bahaja

Pada wak-

poela.

dari boeroeh

memoetoeskan

donesia, soepaja anggauta2nja a

toe itoe kami merasa bingoeng
sekali. Boekan sadja oleh karena

poesing

oemoem

mengabar

banjak2nja, jang tidak akan me
roegikan
pekerdjaan jang sesoenggoehnja, bagaimana ketjil
poen djoega.
Selandjoetnja akan memadjoe
kan kepada Geref, Kerken di In

soknja. Dari sini kita moesti pin-

mendjadi

Solo

mengadakan

dah kelain tempat boeat menam-

ke Tokio berangkat.

dari

zending

lamanja.

Inggeris,
oentoek.
memberikan
keterangan, bagaimana kami bisa
meneroeskan perdjalanan ke Todoea malam di Nagasaki,

Aneta
kan:
Rapat

Kami berangkat pada djam tiga
sore dari Nagasaki, dan datang
di Moji pada djam 9 petang be-

lagi| kereta

mendapat kesoekaran, tjoema kami tidak begitoe gampang men-

dapatkan

KE TOKIO
Dari Nagasaki pergi ke Tokio.
Perdjalanan Nagasaki—Tokio de
ngan memakai kereta api expres

boe

berpakaian
beskap

mentering

poetih,

hamba

Ba

enem

ginda Radja di Soerakarta, apa
lagi djengkarnja Sri Baginda Kg.
Soeltan.

Para

Bendara

Pangeran dan

di Jogjakarta.

Sehabis

B. P. H. Pakoeningrat

tari srimpi masih

pang-kapang
man cherry.
Sehabisnja

dan B. P. H. Tjakradiningrat ber
pakaian badjoe poetih.
Para Bendara Poetri dan poetri-poetrinja para Bendara Pang
ren, jang masih sama bersoeami
djoega soepaja menghadap, berpakaian badjoe sembagi peniti

madjoenja
tari

Baginda berdoea

serimpi

dah doedoek kembali.
tari wajang orang dimoelaikan, dan ma
djoenja
makan
idaran
(hidangan).
Sementara
Sri Baginda
Kg.
Soesoehoenan
pamit
poelang,
Sri Baginda Kg. Soeltan menghantarkan
sebagai
waktoe datangnja, lagi semoea adanja peng

poetih, begitoepoen hamba Comtentara Baginda.

Masoeknja

ke Kraton

Sri Ba-

ginda- Kg. Soesoehoenan melaloei Ratawidjajan toeroenja dari
Kendaraan ada di Bale Antiwaha
na, adapoen bagai penghiringnja
toeroenja — disebelah
baratnja
nja Bengsal Pantjaniti.

Setibanja
Sri
Soesoehoenan di

hormatan

djoega

masih

sebagai

datangnja.
TEGAL.

Vrijwilligers

Baginda Kg.
pintoe Srime-

boeat

luchtbescber

ming.

nganti disamboet para Bendara
Pangeran
semoed, adapoen G.
P. H. Mangkoekoesoema menjam

bagai

boet G. K. R. Pakoeboewana.

boetoehkan banjak orang.

Dibelakangnja

aloe

Oentoek melakoekan berbagai

disam-

kasih

ditengah-te-

Sehabis berdjabat tangan Sri
Baginda Kg. Soeltan berdoea
sama

metm-

Ma

No. 50 Tegal, perloenja soepaja

berdjedjer

doedoek

adalah

permintaan kepada Gemeente Secretarie. Lebih baik orang
segera sama memenoehi oendangan ini, dengan tjara datang
sendiri ke kantoor Secretariaat
terseboet atau
telefoon
pada

Sri Baginda Kg. Soeltan mensampai
djempoet
ngahnja doorloop.

dienst

“gai kepentingan oemoem dalam
tempat kediamannja, dipersilah
kan soepaja sama memadjoekan

djika Sri. Baginda Kg. Soesoehoe
sama

dalam

ka kepada barang siapa jang
berhadjat hendak menjerahkan
tenaganja oentoek bekerdja ba

Papatih-dalem dan para
Boepati dengan hamba

nan datang soepaja
hormat berdjongkok.

pekerdjaan

luchtbescherming

Boepati di Soerakarta.
Para hamba jang menghadap,

lantas

Seri

bersama-sama

Serenta Seri Baginda Radja soe

Papatih-dalemdengan - para
hamba
Boepati reh djawi lebet
soepaja
menghadap di Bangsal
Pantjaniti,
berpakaian
badjoe-

boeng
hamba

ka-

minoe-

ke Poerwaretna, didalamnja Seri
Baginda berada di Poerwaretna,
madjoenja tari wajang orang.

satoe.

mandant

kedoe-

itoe.

' Sementara
lantas
madjoenja
minoeman 'air teh,
sehabis air
teh lantas menghadapnja seroetoe dan sigaret.
Ta' antara lamanja lantas ma
djoenja minoeman, lagi poela ma
djoenja tari srimpi.

para
Bendara saudara Baginda
soepaja menghadap di Bangsal
Srimenganti,
berpakaian badjoe
sembagi pakai karset dan peniti,

adapoen

memasang

Soerakarta
ada
dibawahnja
hamba
Boepati
Najaka
di
Jogjakarta, — hamba
Boepati
Pangreh Pradja di Soerakarta ada dibawahnja
hamba Boepati

lagi, perloe
sepoelang

Inggeris

balik roentoehan

sekalian dapat

memberitahoe

Gladhag

di Gilang, begitoe djoega G. K.

kan

dan
Krija
soepaja berpakaian
beskap poetih djoega.

ada diarah
R. Pakoeboewana,
.kanannja Sri Soeltan, K. R. Pam
kirinja Sri Soebajoen diarah
soehoenan, para Bendara Pange
ran di sebelah oetara, para Ben
dara Poetri disebelah selatan.
- Papatih-dalem doedoeknja diperkenankan tjampoer para Ben

vens jang diboetoehkan, jaitoe
jang sesoeai dengan peri keadaan dirinja masing2.
:
Tiap2 orang dari segala bang

Nijagareh

Kawedanan

Kagoengan-dalem

gamelan

Slendro dan Pelog dipasang

di

Gedoeng

gamelan

ada

disebelah

oetara dan selatan, kasih hormat

djika Sri Baginda Radja doedoek
dan boedalnja, lagi poela djoega
kasih hormat djika Sri Baginda
Kg. Soesoehoenan datang.

Di Koentjoeng Tratag djoega
soedah dipasang

gamelan Slen-

dro dan Pelog.
Madjoenja hamba Nijaga, dan
tari

srimpi,

TN tel Oi

wajang

orang,

me-

ERA,

eratmo menoelis :-

ngan sampai melebihi maksimoem jang telah diperkenankan
itoe.
|
Setelah segala pemeriksaan ini

DJAWA TENGAH.
SOLO.
Penghematan dikalangan
roeh zending.

Akan

diantara Dr.

kanan jang paling enak. Akan:
tetapi, sajang sekali, saja tidak:
bisa”
merasakan
keenakannja

ane as yargaanga

para
adapoen
dara Pangeran,
menghadapnja
hamba Boepati
ada di Tratag Bangsal Kentjana sebelah

Timoer,

hamba

:

TE AMA

dilan

Li

sa disini

dapat

memasoekkan

namanja, dioetamakan orang2
tiada terikat oleh kewadjiban
militie atau landstorm dan dioe
tamakan poela orang2 jang se

nantiasa bersiap dapat menjedia

Boe-

EKA

tentang persoonlijke gege-

kan tenaganja sewaktoe2, djangan sampai pada pertama - ta

pati menghadapinja ada di Ttatag Bangsal. Kentjana sebelali
Timoer, hamba Boepati Najaka

Ga

Lakandamusidikaha

itoe,

Soeara

donesia

MANOPS SETARA

takan, bahwa seyukai ini ada-ma-

ma

ada

datang

bahaja
moesti

oedara

men-

ditjari kian

ke-

mari.

ji

NS

SEHAT

SEMEN
BEA Aa

ISL

basa Desai

Bekas

aras

LN Gmn Saba

AKN

dalam perdjalanan vakansi keloear negeri

kok dan dengan-enak orang moelai makan. Banjak orang. menga-

ME

Lai

..

Pangan

TETEK SNN

EN KE

V.O.R.O.
Zender Y.D.G. 8. Gelombang

SAPTOE 22 JUNI '40
17.00 Roepa2
lagoe Djawa
17.50
Roepa2 lagoe Hawaiian

18.00 Proefuitzending The

—
—

THHK.

Baycot Harmonica — 20.00
Boepa2 lagoe Tionghoa — 21.00 Gamelan Soenda — 1.00 Berhenti.

MINGGOE

23 JUNI '40

10.00 Lagoe Tionghoa - 10.30 VO
RO
Kinderuurtje dan orkestnja
— 13.00 Roepa2 lagoe Melajoe Se
berang — 13.30 Roepa2 lagoe Arab modern — 14.00 Berhenti.
17.00
Ketjapi
orkest — 18.30
Roepa2
lagoe Hawaiian — 19.00
Meneroeskan
Ketjapi-orkest.
—
20.30 Krontjong orkest
,,Batavia
Sirenen” — 24.00 Berhenti.

Pp

'

(

Ben WA

pn

Waktoe.

Pemboeka-

12.03 Gamelan

Djawa

dari

Mangkoe Negaran — 12.45 Lagoe
Canton —- 13.15
Berita
pers —
13.30 Krontjong dan stamboel —
14.00 Lagoe Minangkabau — 14.15
Berita pers — 14.30 Toetoep.
PENJIARAN

NIROM

BARAT.

' Batavia 121 dan Tg. Prioek 41 M.
$
MINGGOE 23 JUNI.
7.30

Wilhelmus,

Pem.

— 7.31

Dari piring gromofoon — 8.00 Ge
redja,

Kathedraal

ring gramofoon

—

9.15

Dari

— 10.00

pi

Serieus

“concert — 11.00 Njanji
Jeanette
Macdonald
dan Nelson
Eddy —
11.25 Aneka warna — 12.30 Cine-

ma - orgel — 12.50 Orkest Robert

Soembernja

Gr g

S2
Mal banamirn
arn

Ha

Goela pasir: per karoeng dari
102-kg.

terima

di.goedang

pen-

djoeal f 11.20.

Tepoeng trigoe:

tjap

Kodok

f 2.45, Koeda merah dan Boeroeng kaleng
f 2.35 Harrison
f 2.30 dan lain2 tjap f 2.25 per
bantal.
Minjak klapa:
per blik dari
1434 kg. bruto f 1.35.
Bawang merah:
Australie
No. 1 f 10.50, Toaliap
f 8.50,
Tiongtoa f 7.50 dan
Tiongliap
£ 7.— per 100 kg.
Katjang tanah:
per 100 kg.
£9—
Emping menindjo:
Laboean
No. 1 f 28.50, No. 2 f 25.50, Tji
leggon
No.1
f 28.50, No.2
f 25.50 per 100 kg. netto.

pendjoeroe 19.00

tem

Batavia II 197, P.M.H. 45.
MINGGOE 23 JUNI '40
7.00 Wilhelmus. Pemboekaan —
7.02 Sembahjang pagi — 8.15 Lagoe Ambon — 8.30 Lagoe Batak
— 10.00 Konsert Soenda — 12.30
Konsert Melajoe (I) — 13.15 Berita Pers — 13.30 Konsert Melajoe
(1) — 14.15 Berita Pers — 14.30

1.00 Toetoep.

SENEN

24 JUNI

II 192

dan

UI

'40
50 Bata-

via II 197
6.00 Tanda waktoe. Pemboekaan
— 6.03 Roepa2
lagoe Soenda —
6.30 Berita pers. — 6.45 Sja'ir dan
nasib — 7.00 Tanda waktoe Gambang-kromong — 7.15 Berita pers
— 1.30 Toetoep.

»C-0.V.LM.”
Tegal telah mendirikan Subsedjak
' Commissie
C.O.V.IL.M.
moelai pada tanggal 3 Juni jl.
Sedjak moelai pada hari pen

dirian Sub - Commissie

terse-

boet kantoornja telah ditetap
kan, ialah
Gemeentehuis
Tegal dan diboeka setiap hari moe
lai djam 8 sampai
djam
11

pagi.

|

Segenap
kaoem poetri jang
berhadjat akan ikoet dipersilah

kan datang ke kantoor diatas,
'goena dimasoekkan dalam regis
ter nama2nja.
Segala roepa ke
terangan jang bertali dengan pe
kerdjaan

C.O.V.I.M.

poen dapat

dipinta kepada sekalian Pengoe
roesnja.
Pendjagaan

Oleh

bahaja

oedara

Luchtbeschermingsdienst

di Tegal diondangkan kepada se
genap pendoedoek dalam daerah
nja demikian:

I.

Djangan

melaboer

—

Serieus

concert

20.00 Berita Pers dan Sport —

20.08 Berita Sport — 20.10 Lagoe

—

23.00

Toetoep.
SENEN, 24 JUNI.
6.30
Pemboekaan. Dari piring
gramofoon — 6.15 Gymnastiek —
6.30 Berita Pers — 6.45 Dari piring gramofoon (I) — 7.00 Tanda
waktoe — 7.01 Dari piring gramo
foon (II) — 7.30 Berita Pers, oe

langan p.k. 6.30 — 7.45

Dari pi-

ring gramofoon

8.00 Toe

(III)

—

toep.

11.00 Tanda waktoe. Pemboeka
an —11.01 Genre - muziek - 11.40
Agama Christen — 12.00 Kamer muziek — 12.30 Moesik Accordeon
— 12.50 Nirom - Trio — 13.20 Be
rita Pers — 13.33 Nirom - Klein
Orkest — 14.00 Harry Roy's Tiger - Ragamuffins — 14.20 Berita
Pers dan Oedara — 14.30 Toetoep.

wagon

Pasoeroean/Probolinggo

boeat

roepa2

merk

istiwa ini.-

:

ding-dinding halamannja.
Oleh karena sekarang ini pada oemoemnja orang sama meng
hendaki soepaja bisa mengoe

dipertjaja kita mendengar kabar, bahwa besok pada malam
Minggoe depan ini, H(ygiene)
M(anteri) S(chool) di Banjoe
mas akan mengadakan
malam

rangkan tentang barang sesoea

keramaian sekedar

toe jang sekiranja moengkin da
pat dilihat dengan terangnja oleh vliegmachine (motor maboer), maka
pekerdjaan mela-

ngambil

A.S. menoelis:
H.M.S. Akan ramai2.

Dari fihak jang

ik 5, Sept.

338

pembeli,

naik

Citronella olie:

ngan

selamat

moerid2

jang

oertoek me
berpisah
akan

detam-

Parindra Soekaradja...... ?
Kita mendengar
kabar dari
beberapa orang, dimana mereka
menerangkan bahwa dewasa ini

AWAS

dan

DIATAS.

DJANGAN KENA DJAMOE PALSOE,

Dan

OENTOEK

diantero

tempat.

—

10 —

TAHOEN

Roepa roepa
PERHIASAN lapis Mas toea 22 krt. (Mas
Oekon), lebih lain dari jang lain dengan Uitvinding baroe, baik
hal pembikinannja maoe poen oekirannja tjoekoep aloes. Bermatjam matjam
model paling baroe, walaupoen harganja sanget mengimbangin
zaman.
Dengan mendapat Garantie oen10 Tahoen

(dengen

soerat).

GELANG
GELANG
GELANG

TANGAN boeat orang toea per paar f 8.50 & f 9.—
TANGAN boeat anak anak per paar f 7.— & f 7.50
KRONTJONG
per stel (3 matjem oekiran 6 bidji)
fi—
GELANG ENKEL
(pantes pasangan
dengan gelang krontjong p. st. f 5.—
GELANG RANTEI biasa f 6.— Jg dioekir berkembang f 6.50
&f T—
RANTEI KALOENG
biasa per stuk f 2.50 sedang f 3.— besar
7 3.50
RANTEI KALOENG model bidji Ketimoen of Soga
f 2.50
&f 3— p.st.

|

3

HAARSPELD

IMPORT :SANYOa co.
BATAVIA- C.
JAVA

model

p. st. f 4.—

HAARSPELD Toesoek konde model Tjentongan
LEONTINE (mainan kaloeng) roepa roepa model
jang pakei permata
PENITI KEBAJA matjem2 model baroe per stel f
BROCHE (Peniti dada) roepa roepa model p. st. f
RANTEI HORLOGE per stuk f 4.— & f 6.— Model
Tjintjin Kawin p.st. f 2.50 Tjintjin Stempel p.st.

(Toesoek

konde)

roepa

roepa

p. st. f 5.—
p. st. f 2.50
p. st. f 4.—
4.— & f 4.50
3— & f 4—
Coliath f8.—
f 3.50.

Harga2 terseboet diatas bloem terhitoeng onkost kirimnja.
Kirim wang dimoeka, VRIJ onkost kirim (franco).
Bisa kirim Rembours diantero tempat.
Pryscourant bergambar akan dikirim pada jang minta.

Agent Pemandangan di Palembang.
JAZID ABIDIN 23 Ilir
teli. 261.
PALEMBANG.

Aug./Dec.

Agentnja

membikin

toek

Memoedjikan
Goudsmedery

,, C HA

NA”

Malang

(Java).

SANDALS
NAAR GENOEGEN

(Poerwokerto)
jang mengoendoerkan diri dari partainja.

Bilamana berita diatas itoe be
nar, maka kita dapat mendoega
bahwa ada satoe kemoengkinan
orang2 jang keloear itoe salah
faham sadja. Oleh karena itoe,
boekankah pada tempatnja tja-

bang Poerwokerto memberi pen
djelasan?
Agar tidak terdjadi
hal2 jang tak diharapkan.

KEBOEMEN.

A.S. mengabarkan:
Surya-Wirawan

hidoep

Oleh pihak pengoeroes kita di
beri berita, bahwa pada malam
Minggoe

jl.

Premboen
dioendang

(Keboemen)
oleh comite

Aa

Surya-Wirawan

Importeur

telah
penjo-

SHOKAI.”

Sluisbrugstraat

21 Telf. WI. 654 Batavia - Centrum,

OBAT
TJATJING
WATSON'S TJAP PAGODA
(Koewe. Kembang
Pagoda dari Watson's)
Bikin anak2 koeat, gemoek dan sehat!
Matiken
tjatjing2 dan mengloearkan kotoran!
'Tjatjing makan habis sarinja makanan hingga anak2 mendjadi koeroes-kering, poetjat, soeka marah
dan nangis dengen
2 ada sebab, tida bernapsoe makan, idoeng
dan gigi yatel

Kruis disitoe djoe

ga oentoek
meremboek
akan
langkah mereka.
Terdapat dalam
poetoesannja, bahwa S.W. akan bekerdja
poela.
Rapat

,,TOHMEI

Ini obat tjatjing dibikin seperti mani
san
soeka makan. Awas barang palsoe!

Oemoem Moehammadijah

»Moelai

Pada malam Minggoe jl. Moe

sekarang

saben

bidji

sehingga
“

obat

Tjatjing

anak2
Wat-

son, Tjap Pagoda, terdapat atoeran pake dalem
bahasa Indonesia jang tertjitak pada kertas boengkoesan Celluphane”,
Terdjoeal .oleh toko obat Tionghoa
dimana-mana atawa

dengan perhatian jang tjoekoep
banjak.
Pada esoknja, dilakoekan chi
tanan moerid.

beli sendiri pada Hoofdagent:
MEDICIJN
Toko

IMPORT
Tiga

No.

SAM
64,

TAK

CO,

Batavia.

&
KEP
La AN

AAA ia 1

&

dengan hormat,
SA

SCHOENEN en

terdapat banjak para anggauta
Parindra tjabang
Soekaradja

hammadijah
Koetowinangoen
melangsoengkan rapat oemoem

mat.

TERSEBOET

Dalem koepi dari (0.90 daMif! 50
Disemoed roemah obat dantoko2.

A - contract

Melainken
bisa dapet
pada
Hoofdagent (Anak dari Njonja
Meneer Semarang) Pasar Baroe 130-Tel. 829 Wi Batavia-C.

DIOERANJA SRENTA
1007
Sit
10011 EN HYGIENI

dan Dec. 350 pembeli, naik 7.
Lada poetih Muntok: fob Ban
ka Juni f 16.75 pembeli, f 17.25
pendjoeal per 100 kg. London
noteering 4l/ d.p. lb. nom.
Koffie
Robusta Lampong:
1590 e.k. Batavia
sedia f 8.75
nom. per 100 kg.

kong Roode

amat boleh

Boeat

Soepaja soeami moe tinggal setia minoemlah tiap-tiap kali
DJAMOE SORGA TJAP POR-.
TRET NJONJA MENEER SEMARANG
jang soeda banjak
boektinja boeat kekalken tali

INDUSTRIE
Okky Ta
Es

pertjintaan.

nom. per 100 kg. London notee
ring 274 d.p. Ib. nom. Noteering
New York Juli 333 pembeli, na

djika mereka tidak me

per

DJAMOE
»
&

Dec. f 6.85 pembeli, f 7.20 penBatavia Juni f 7.50

|

Satoe advies baik bagi kaoem Istri

pendjoeal, Aug./Oct. f 6.75 pem
beli, f 6.90 pendjoeal
dan Oct.|

f 0.771, nom. per kg.
Karet: Juni Sheets 3354, Cre
pe 8134 cts. pembeli per V5 kg.

dengan

PAS

koelit tinggal sehat,
|sodjaak idan kering.

Lada item Lampong:
e.k. Te
lok Juni/Juli f 6.80 pembeli, f 7.-

djoeal. E.k.

TOKO
DELIMA
Postbox 99 —Bat.-0.

PIN II
OLEH Toko

serasi boeat

BEDAK
PUROL

per 100 kg. Juni/Juli.

f 0.774 nom.

laboer berhoeboeng

obar

tinggal bagoes, kering dan sedjoek.
Apatah toean maoe sedekala merasa senang, dengen tida maloe?
dalem pergaocelan, kaloe bersport
ataoe berdangsa, djaga selamanja
ada sakoepi
Bedak
Purol
diatas
medja
dadah
dan dalem
kamar
mandi. Dan sesoedah habis mandi
dan pada malam hari kaloe maoe
pergi
tidoer hamboerilah
ketiak,
koentji paha dan kaki senantiasa
dengen bedak moestadjab ini. Toean
aken tida diganggoe lagi oleh ka: :
loearan peloeh jang menjoesahken,
dan dalem hal apa djoega toean
selamanja aken merasa soeka hati.

dari

ding roemahnja, maka disajogja
kan soepaja soeka mendjaga hal
warna laboerannja, misalnja di
bikin
roepa
jang
aboe-ahoe
(grijs) sadja, jaitoe sjarat men
tjampoer kapoer jang akan ditoeang goena melaboer dinding
terseboet, djangan sampai nam
pak terlaloe poetih.
:
Laboeran berwarna koening
jang kerapkali
diboeat orang,
itoelah tidak baik.

doedoek,

ada

baoe boesoek dan membikin koelit

f 5.30 sampai f 5.70: AA f 6.—
pendjoeal

bahwa

memerangi kasoekaran ini? Obat
itoe ialah Bedak Purol, jang mengisap semoea peloeh, mengilangken

franco

at barang sedikit terhadap din

Boeboengan roemah jang nam

tahoei,

dan

kemaren djadi Juni/Juli dan Ju
li/Aug. f 0.80, sore djadi lagi
Juli/Dec. f 0.78: ini hari Juni/
Juli djadi f 0.774
kemoedian

paknja dari oedara laksana garis-garis poetih baik, djoega ha
roes diingati oleh para pendoedoek,
Moesti sadja, dari pehak pem
besar negeri tidak nanti akan
datang soeatoe tindakan jang
menjoesahkan bagai para pen-

terlampau tida sedap dan hal ini
tida
oesah
direntjanaken
lebih
djaoeh. Lakin apatah toean menge-

Djember

f 4.37 pendjoeal

Lekaslah
pesan nanti
kehabisan.

Ketiak, Kaki, Tangan
jang berkeringet

dari

Djika
oentoek
keperloean
memperbaiki sementara, orang
toch merasa perloe akan berboe-

laboer roemah-roemah dan din-

dilakoe-

kg.

dium

warna

POERWOKERTO

djangan

franco

Aug./Sept.

100

—

dan dinding.
Sebagai kebiasaan saban tahoen, ini waktoe adalah masanja pendoedoek sama ingin me-

nja sekarang
kan.

per

Puszta — 20.30
Geredja,
Prot.
kerk —
21.30 Soeara
Puszta —
22.01 Beberapa karangan
concert

roemah

boer jang telah diondangkan pa
da tiap-tiap tahoen itoe hendak

Kentang:

wagon f 4.37 pendjoeal per 100
kg.
Tapioca meel: kwaliteit Me-

22.30 Aneka

Masakan
. Jang Enak
|. MASAKAN
DELIMA

Pasar Betawi.

Opera Company 18.20 Dari segala

Bandoeng

Siam

'an —

197

gagang,

GAN

PA

PENJIARAN NIROM TIMOER
Djawa Barat.
Bandoeng 192 dan III 50

it —

2

12.00 Tanda

II

23

f 9.75 sampai f 10.75.
Damar: AE Pontianak f 25.50,
Sumatra f 29.50 per 100 kg. bru
to berikoet peti pendjoeal.
Copra:
kaloearan
Bantam
f 4.— per 100 kg.
:
Katjang kedele: poeti mata i

II 192, Batavia II 197,
PMH 45
17.00 Tanda waktoe. Pemboekaan — 17.03 Isi programma — 17.
05 Roepa2
lagoe
gambang-kromong — 17.15 Oentoek pandoe —
18.00 Mana soeka — 19.00 Boekoe
Batjaan — 19.30 Berita
pers —
20.00 Tanda waktoe Wajang Koe-

1

PEMANDANGAN.

Pikler — 13.20 Berita
Pers —
13.30 Royal Hawaiian @uintet —
14.00 Charie Kunz — 14.20 Berita
Pers — 14.30 Toetoep.
16.45 Pemboekaan — 16.46 Tjeritera Indjil — 17.00 Tanda waktoe — 17.01 Isi programma - 17.03
Boenga rampai
—
18.00
Light

Toetoep.

$ TPL Mang naga

Batavia

KIA E NABI

SENEN 24 JUNI '40
10.00 Roepa2
lagoe Krontjong
dan Stamboel — 11.00 Roepa2 lagoe Soenda — 12.00 Roepa2 lagoe
Djawa — 13.00 lagoe Melajoe Seberang — 13.30 Roepa2 lagoe Arab modern — 14.00 Berhenti.

Bandoeng

$

:

Bandoeng II 192 dan III 50
12.00 Tanda waktoe. Pemboekaan — 1203 Cenderan Djawa (1).
— 13.15 Berita pers — 13.30 Gen
deran Djawa (II) — 14.15 Berita
pers. — 14.30 Toetoep.

89.82

Gea

Aa.
Naa

wika.
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