2

LEMBAR,

LOSSENUMMER

. Penerbit:

1440. Administratie

Drukkerij

Cent.

DJOENAEDI.

R.H.O.

Eigenaar:
Redactie:

10

1810 WI.

,,PEMANDANGAN”

Sesoedah djam 4.30 sore 610 M.-C. — 672 WI.
kap:

BEM

Aj ABAN

DI MOEKA.

— Boleh bajar boelanan, tetapi berhenti
rang
dea.
Ja aal.

SE Saha
Bhh

aa

IB1

.Decew-Hootrdaceur

Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum.
Tarief Advertentie, keterangan kepada

M. TABRANI.

Administratie
BEAN

LAN

JANG

Pnna
netral, “Nedertani terseret djoega'a dalam lembah

tambah
Rt
New
S3

ramai

|

malam didaerah Nederland telah ditembaki pesawat-pesawat jang
&

Chamberlain dan Hitler pada hari bersamaan mengadakan pijang mendjadi perhatian doenia dengan pengharapan akan
membwa perbaikan tetapi njata isi soeara itoe mendjadikan lebih
dalamnja djoerang perselisihan.

dato

Koresponden dari ,,New York Times” 2 benia di Belgrabahwa poetjoek pimpinan dewan defensi memak-

barkan,
mi

1.

berpendapat terdjadi

Lebih landjoet dikabarkan, bahwa incident itoe terdjadi kesatoe batalioen soldadoe Roeslan melanggar batas jang laloe

tentara Toerki sama-sama
eka

dirampas sendjatanja. Dan keRoes oleh pihak Toerki dimintanja soepaja me-

oentoek mengangkoet sendjata2 itoe karena

jang melanggar batas itoe akan dianggap sebagai pelarian

oentoek

melarikan

diri,

tetapi ketika melaloei batas detachement tadi menolak oentoek
7 K OPISIL Di LONDON
en, Sabtoe (Reuter):

Nederland.

Dalam waktoe

menjerang Honga-

ria. / Permintaan

Sabtos (Reu-

ini diadjoekan

oentoek kemoediannja memperba

- jiki perhoeboengan kedoea negeri toe.

Weiles
di Napels.
Napels, Minggoe (Reuter):
Dengan menoempang Rex te-

Pagu

i seloeroeh negeri. Berita2
moengkin sebagai akibat
1 paham dengan didjalanhoekoem ekonomi jang
telah diterima dengan

lah sampai disini
oeroesan

Amerika

vice minister

loear negeri,

tang maksoed koendjoengannja.
Kabar lebilk landjoet menjata$

Belina jat dengan aksi

kan, bahwa

militer di Timoer Dekat. Pihak
6

emo

kata

pembitjaraan politik

dengan Rome. jang hendak dilakoekan oleh Welles itoe baroe a-

,,Pravda”

kan moelai, setelah ia datang da-

. Teristimewa ss. Daily Te-

ri Berlin, Londen dan Paris.

raph, New Chonicle dan Havas

Welles dewa penoeloeng?
Amsterdam,
Minggoe
(Reuter):
Dalam
kalangan
opisil dari
keterangan
demikian
—
Djerman.

rikan benteng di Kaukatapi Inggeris dan Peranng
mendirikan benteng2

1 Ardagan.
ja itoe menoeroet Ha

Inggeris

koresponden

dan para

Berlin

dari ,/Telegraaf”

di

dipertahankan sikap
jang tersadia.. Sedangnja itoe dalam kalangan politik dibitjarakan dengan terang2
an kemoengkinan2
dalam teori,

bahwa Welles akan mendapat sa
toe djalan oentoek mendjadi per-.

|antaraan dalam peperangan Eropah ini.

ari Hee
Ba

Na

Roe- |
an

jang

dari

Spa-

njol hendak. menoedjoe Inggeris
telah karam

Shetland.

barangkali

tan Atlantik.

Dirampas

Londen,
Menoeroet

Inggeris.

Kemaren sore getek dari kapal
itoe terdampar didekat Plymouth
dengan diatasnja terdapat majat

Minggoe (Reuter):
siaran radio Djer-

dari boedjang dan werktuigkundi

ge jang kedoea.
rang anggota

Pertempoeran

seroe.

di Laoe-

Lima belas

o-

hilang dan dicha-

Londen, Minggoe (Reuter)
Seboeah pesawat R.A.F. mendapat
tembakan dari kiri
dan

kanan dari pesawat Djerman. Se
kalipoen
pengedjaran
pesawat
Djerman -sangat ladjoenja
dan
pesawat Inggeris 6 kali mendapat
tembakan jang mengenai, tetapi
pesawat pelempar bom itoe berhasil menjelamatkan diri hingga
sampai di pangkalannja.
Pesawat itoe membawa gambar2 jg.

Minggoe

sebeloem mendapat serangan di-

Admiraliteit mengabarkan, bah

(Transocean):
Soerat kabar ,,Telegraaf” mengabarkan, bahwa kapal pemoe

bikin diatas daerah Djerman.
Ti
dak seorangpoen dari penoem-

pangnja mendapat loeka,

at Griekenland
jang besarnja
4.660 ton dipandangnja soedah

(Liat samboengan

Kini orang jang akan
soerat itoe telah

di-

wa penjapoe perioek api

ris.,,Nenevolio”

Amsterdam,

Ingge-

telah melanggar.

|Opsir dan 9 orang anak kapal lainnja hilang.

ri netral dengan djoemlah tonnage 1.810.315 ton dengan mengang
koet contrabande menoedjoe Ing
geris jang ditenggelamkan.

I

D

Londen, Minggoe (Havas)
Dalam kalangan jang berkoeasa dinjatakan, bahwa 98 kapal2
Djerman dengan memoeat barang2 Inggeris dengan berharga
3 miljoen pond sterling kini berada dipelaboehan2 netral di Italia, Portegis dan Indonesia.

Kebanjakan dari kapal itoe me
ngangkoet barang2 dari berbagai
matjam dan menoedjoe Inggeris,
sedang jang lainnja dengan barang2 pabrik menoedjoe berbagai
bagian keradjaan Inggeris.
Keloear bahaja masoek bahaja.
Londen, Minggoe (Reuter):
Kapal Inggeris jang sangat be

sar dengan seberat 4.544 ton ,,Je
|vington Court” jang dengan tidak mendapat keroesakan dapat

diri' ketika

diserang

oleh pesawat2 Djerman pada

12

oek api dan tenggelam.

Anak ka

(Anip-Aneta) :

palnja mendapat pertolongan de
ngan mendarat dipelaboehan di-

Menoeroet soerat kabar ,,Teje-

pesisir Timoer.

Consulaat Inggeris di- ma timbang dan kalau pemerin-

ARI

sampaikan
berikoet:

lah

98 kapal Djerman.

hilang. Kapal itoe berangkat pa

Dalam garis-garis besarnja

djalankannja pertempoeran, hing
ga tanggal 20 Februari j.l. terda
pat 496 kapal moesoeh dan nege

di pagina 8)
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ocean):
Poetjoek pimpinan dari pembe
jaan negeri Djerman menerangkan, bahwa sedjak 5 boelan di-

melarikan

Kapal Griekenland.

efioek api dan tenggelam.

Januari kini telah melanggar peri-

. Spionnage
di Nederland.
Amsterdam,
Sabtoe

,,Aase”

da 13 Januari dari Antwerpen da
lam menoedjoe Charleston. Dan
sedjak 15 Januari tidak diterima
kabar tentang nasib kapal itoe.

pedi Groningen, dimana rang Inggeris.
Moengkin |
mereka
menoedjoe.
jang hendak didatangi mereka iPenjapoe disapoe.
toe jang akan dapat memberi perj -Londen, Minggoe (Havas):

—

1 ja. oentoek pendja-| persahabatan

Minggoe

Pernah dioemoemkan kapal De
nemarken

tani

Sumner Welles.
Keterangan Inggeris.
“Hoekoem ini tidak memWelles itoe diterima oleh preLonden, Minggoe (Reuter)
arti militer, melainkan 'fect Napels, ambassadeur Ameri
Menoeroet angka2 opisil hingenjai
toedjoean menje- ka dan wakil2 dari ministerie Iga 20 Februari terdapat 155 kaikan ekonomi nasional de- |talia bagian oeroesan loear negepal Inggeris 139 kepoenjaan neeperloean defensi.
ri Welles menjatakan terima ka- .geri netral, 14 Perantjis dar Posihnja terhadap sampoetan jang len semoeanja 308 jang diroesak.
La
:
jang dioesta T
itoe.. Tetapi ia menolak
ramah

oentoek memberi keterangan ten

Getek dengan majat.
(Transoecan):

tara, jang ketiga dipesisir Schot-

. Berapa banjak jang hilang?
Minggoe (TransBerlin,

agan

Peperangan di Laoetan tidak mendjadikan sepinja, tetapi banjak kapal jang menjoesoel mendjadi koerban.

watirkan mereka mendapat kema
tiannja.-

PERANG LAOET DAN OEDARA

nc ari cadara Inggeris meloeas
jang bersifat

ramkan di Laoetan Oe-

man dengan
opisil diterangkan,
bahwa treiler Djerman ,,Herrlichkeit”
didekatnja pesisir Oetara

mendapat
.tangkap.

satoe hal jang 2engatn tentang adanja incident

berita.

wa 2 dari kapal2 U itoe

makai pakaian preman setjara o-

sahanja.

doeran opisil dari Inggeris jang didapat dari Ankara tidak

Toerki membantah

kan,

telah

kabarnja mendapat kekalahan.

Kopenhagen,

Kalangan di Londen menerang

tolongan lebih landjoet dalam oe |

TIDAK MENEGASKAN.

ke Wilhelmshafen

selam itoe.

land dan jang keampat dipoelau2

pak

bali ke Roesian.

bani Pasar

militer loear negeri jg.

Pertempoeran Roeslan-Finland masih hebat ditjerotjok Karelia antara benoea Finland dan Muolajaervi dimana pihak Roeslan
1

pat setjarik kertas dengan adres telah dirampas oleh kapal2.

detachement cavelerie oentoek - mengambil kembali sendjata2

Sai m boel,

Semoeanja ditangkap ber
isterinja.

ditangkapnja ditopi mereka terda

Roeslan telah mengi-

Menoeroet berita-berita ini pembesar2

i

dan boe

adalah doea orang opsir-terbang
Djerman jang ketika melakoekan pertempoeran tidak besar di
dekat Ameland antara NederlandDjerman kini telah diasingkan.
Dalam daja oepaja mereka oen
toek melarikan diri mereka merang

: Tan diasingkan.

:

export sajoeran

berdaja

k terdjadi di batas kedoea negeri itoe, kiranja tidak dilebih-

im detachement

.ngatakan 4 kapal selam Djerman

Orang

incidentjang hebat antara Toerki dengan Roeslan jang doeloe

a pembesar2

roeng diketahoei tentang sifat da-

sama

Hingga dengan djalan demikian tidak didapat kabar
jang berkoeasa

graaf” sekalipoen akan dirahasia
kan sama sekali, tetapi tidak oe-

ah2an.

antara Joegosiavia-Toerki kemaren di-

: Nhah Kalangan

3

Londen, Minggoe (Reuter)
Hingga kini beloem dapat di
benarkan adanja berita jang me

dagang

| hoekoem dalam bahaja oentoek seloeroeh negeri. Sege-

p hoeboengan teletoon

Menoeroet
soerat2 kabar Toerki negeri Sarikat pasti akan
melakoekan serangan terhadap Roeslan.

Kapal selam dikaramkan.

ri spionnage-affaire di Gronin- (telah ditenggelamkan.
Menoegen, Beberapa pendoedoek dari roet berita R.A.F. mengambil ba
doesoen St. Pancreas ditoentoet gian jang penting sekali dalam
diantaranja toekang kajoe dan pe | menenggelamkan 3 dari 4 kapal

MAKIN KEROEH KEADAAN Di TOERKI.
York, Sabtoe (Reuter):

1

3

oe OI ahli negara memboeka soeara
makin ber-

sat

tidak terang kebangsaannja.

soekaran
dilaoetan

TE

RPENTING.
Kini makin ramai dipersoealkan tentang spionnage jang bertjabang-tjabang di Nederland. Lain berita mengatakan, bahwa se-

2 Sh

menu

perangan

HR

oeraian seperti

Pada tanggal 20 jang laloe te
dimadjoekan dalami Parle-

ment

Inggeris satoe keterangan

jg. opisil tentang politik pemerin
tah Inggeris terhadap pada djadja
hannja. Dalam keterangan itoe
ditoendjoekkari: politik jang loeas dari Pemerintah
Inggeris tentang kemadj

lan kemakmoe

aan

sebagai satoe soal

jang
meng
Sekalipoen

seloeroehnja.
keadaan
pepera-

ngan tentoe akan mempengaroehi perdjalanan kemadjoean, pemerintah berniat akan melandjoet

kan politiknja menoedjoe ke arah kemadjoean dengan seloeasloeasnja

dan setjepat moengkin,

sebegitoe
keadaan.

djaoeh diizinkan oleh

Pemerintah

bertindak sebagai

pemimpin oentoek kemakmoeran
rakjat

djadjahan,

dan

tiap-tiap

tah2 djadjahan itoe diberikan ke
koeasaan oentoek mendjalankan
segala pekerdjaan2, baik jang me

djoekan oesoel, oentoek menjediakan
oeang goena pendiriannja
dienst2
mendjalankan pekerdjaan2 boeat beberapa tahoen lama
nja.
:

Pemerintah

Inggeris mengoe-

soelkan soepaja dimadjoekan ren
tjana oendang2 jang dimaksoed
kan
oentoek mengganti fonds-ke
ngenai administratie, maoepoen
technisch dan sosial, maka
da- madjoean tanah2 djadjahan, ber
lam keadaan ini, memang perloe djoemlah sebanjako2nja £ 1 millibenar adanja bantoean dari loe- joen setahoen, dengan satoe peratoeran baroe, jang menetapkan
ar.
Banjak benar hal-hal jang te- ocang £ 5.000.000 sebanjak2nja
setahoen oentoek keperlah dilakoekan. Ministerie ke- dalam

oeangan dari Keradjaan, telah
. memberikan

njak

sokongan

seba-

£ 12.000.000 dalam masa

sepoeloeh tahoen jang terachir

goena menoetoep kekoerangan
begrooting (belandja) dari tanah2 djadjahan.
Fonds oentoek kemadjoean
tanah2 djadjahan telah membantoe poela sebanjak £ 5 millioen dan kemoedian
menjediakan poela oeang £ 1.600.000
oentoek kemadjoean ekonomi.
Kini pemerintah mengharap
soepaja
parlement mengsjahkan perloeasan
dari politiek

loean pemerintah2 djadjahan. So

kongan terseboet tidak sadja akan dikeloearkan oentoek keperloean
mendjalankan
rentjana2,

jang menghendaki ongkos besar2
oentoek kemadjoean tanah2 djadjahan dalam arti jang loeas, te
tapi djoega oentoek membantoe
keperloean pengeloearan oeang
jang berangsoer2, dan beroelang

oelang di tanah2 djadjahan goena dienst2 jang tertentoe, seper
ti pertanian, pengadjaran, kesehatan dan peroemahan.

Persediaan
djoega

akan

jang seroepa

itoe

diadakan oentoek

keperloean pekerdjaan2 penjelidi '
ini.
kan
tanah2 djadjahan (jang hing
Fonds terseboet adalah teroetama sekali goena oentoek ke- ga begitoe djaoeh diongkosi o-

bantoean jang diberi oleh pendoedoek dari tiap-tiap bagian de
ngan sepenoeh hati dan seichlasnja dalam mendjalankan peperangan, ada soeatoe boekti jang se
baik-beiknja tentang penghargaan terhadap pada tjara mendja-

pengeloearan2 jang memang di- djadjahan) sebanjak - banjaknja
pandang sangat perloe dan iapoen £ 500.000 .setahoen, dan fonds ter
tidaklah akan menjebabkan
le- seboet akan dioeroes oleh com-

lankan

Toe

pasnja faham lama, jang menjata

missie-penasehat baroe, jang se-

djoean jang oetama daripada politik
djadjahan adalah oentoek
melindoengi dan memadjoekan se
genap kepentingan pendoedoek

kan bahwa sesoeatoe djadjahan
hanja diperkenankan mempoe-

mata2 pekerdjaannja oentoek

dari

pemerintahan

tanah-tanah

itoe.

djadjahan.

Djika hendak diperoleh kemadjoean jang sepenoehnja dan sa-

madjoean

njai
stem),
ngan
ham

materie

dan

oentoek

tjabang pekerdjaan (dienjang dapat dioeroesnja de
keoeangannja sendiri.
Faini sekarang menghendaki

perobahan, dan pemerintah mema

leh fonds.

memadjoekan

tanah2

pe

kerdjaan-penjelidikan itoe.
Oesoel
ini adalah landjoetnja
salah satoe daripada andjoeranandjoeran jang dimadjoekan oleh

Lord Hailey dalam ,,African Survey”.

ka-

sendiri di-

ialam peperangan ini.
: Antara kata2 Chamberlain
jang patoet mendjadi tjatatan

'sangkoetan

djami-

oentoek memberi

nan, soepaja negeri2 ketjil di- Eropah selandjoetnja aman hi|. doepnja, bebas dari bahaja sera
aya kepada kemerdekaan nege
ea
rinja dan lepas dari bahaja ke5 dlahonan r@jatnja.

sang bertoeroet-toeroet.

'Direktoer Departement Onderwis,

dienst, akan pergi perlop keloe'ar negeri. Menoeroet pendengaran kita,

koe pengganti sadja ialah prof.
dr. Pangeran Ario Hoesein Dja
djadiningrat, bekas anggauta

Raad van Indi€. (Aneta).

Memboeka praktijk
23, Batavia-CenKramat
Di
trum, memboeka praktijk toean
Abdoelkadir Mangkoesoebroto,
arts boeat praktijk oemoem dan
loet.

Penjoesoenan sendjata menje
babkan negeri2 miskin tetapi
apa djadinja Inggeris misalnja
kalau tidak mempoenjai kekoe-

Samboetan

|

ngan creatienja

kan

,,perhoeboelain, memang

sangat baik, asal datrah jang
itoe

— tidak sekalian dikoeasai politikmengambil,

balik

bekas2

hanja

nah djadjahan diminta

oentoek dikoeasai,

nege-

oentoek

tidak

dimerdekakan,

serta

dernan.

berhoeboengan ekonomi,

hanja

sebagai

daerah

djoeannja,

asal tidak keteroe-

san mendjadjah lagi, sebab mes

kipoen tanah djadjahan2 dahoe-

roeskan

masih

ditangan

roet bentoekan
Djerman, atau
soeka daerah jang ekonomi, te-

moedah

— dan soedah

diterima

'akal,

barang-tentoe oesa-

| ha imi ia tidak soeka dihambat
oleh Inggeris. Sebab, kata Hitler: ,,/Toehan mendjadikan doe-

nia ini tidak semata-mata boeat
Inggeris!”
uga

siarannja di Indonesia
«Ta

Mosi
Toean

'oendang

agar

Wiwoho.
Soekawati
Wiwoho.

dan Kasimo pada sidang Dewan
Rakjat tanggal 23 Februari jbl.
memadjoekan seboeah mosi sebagai berikoet:
2
Dewan
Pen

(Taman-sa-

bahwa

Rakjat,

pembentoekan

itoe se

haroesnja membawa
pada
kemerdekaan Indonesia da-

satoe Ro-

5x

|

i

Mata-roda-ketjil

ziek dari Oriental

Indonesia

- poen

madjoelah kita, so.» pita
Lajar-:
Kb otn

| Mait di lacet
Di C. B.Z.
Sabtoej.l. oleh
auto Gezondheidsdienst telah di
bawa ditempat itoe, maitnja seorang Belanda jang terdapat di
laoet Tandjongpriok. Mait ini
lagaknja soedah ' beberapa malam terbenam diair karena soedah sangat boesoek.
Oleh politie beloem diketahoei
siapa gerangan jang tjelaka itoe, (Rep).

jang

semangkin

semangkin

madjoe-

njan—
keinginan jang
selatan
besar boeat bekerdja bersama-sama, baik
dinegeri ini

-badour:
ke

an:
bahwa teroetama waktoe jg.
'loear biasa
sekarang ini
memaksa mesti berfikir, a'pakah pembentoekan itoe di
djalankan teroes der gan tja
ra jang sebenarnja dan dengan tjoekoep ketjakapan
serta kebidjaksanaan :
. bahwa
boekanlah.
-antara
lain kemadjoean golongan2
jang besar dari masjarakat

lama

netong Trou

Be

penje-

dari
partai
politiek anak
negeri dengan Pemerentah,
maoepoen dari Indonesia dengan Nederland — dan tjorak masa'lah 'loear negeri
jang mengantjam,
memaksa bocat membaharoei
dan
mempertjepatkan
Nana
' toekan itoe,
bahwa
desakan: Kanit

' boeat - pembaharoeanloeas diingini

dan

(Grondwet)

soepaja

Indi-

(Oendang2

bergoenanja

pe

jelidikan sebagai itoe dan soepaja memberikan

enjenangkan,

hasil jang

penjelidikan i-

toe mesti
diserahkan
kepada
soeatoe
Staatscommissie.. Da-

lam komisi itoe Hindia Belanda
diwakili dengan sempoerna oleh
rakjat anak negeri boekan Be-

. bahwa pembentoekan pemerentahan Indonesia jang didasarkan atas pembaharoean dasar oendang2
negeri
dari tahoen 1922 (grondwetsherziening) mesti selaloe teroes didjalankan :

Sebagai satoe gadis Pri

sana.

didahoeloei

Isehe Staatsregeling
. #Indonesia).

Staatsregeling

Brothers,

adalah

| apa
& ND
Djerman,
perak.3

— tentoenja anak-negerinja tetap
meminta hak berdiri sendiri.
Monoeroet pedato Hitler, bahwa ,,Lebensraum” itoe segala
dabrah jang &konominja menoe-

diatas mesti

lidikan jang loeas serta - teliti.
Hal ini akan membawa poela pa
pengoeatan
angkatan laoet, jg. |da pembaharoean oendang-oenpada djam 8.30 oleh Nirom dite dang, teroetama dasar oendang

ini. (Aneta).

rang penjanji

bahwa, apakala

poetera

jaitoe,

jang terkenal a-

memboetoehinja, jang terkenal
tjaranja menarik
poeblik de-

dan gadis soedah bertoekar kipasnja masing2, maka itoe berarti, bahwa
kedoea2nja soedah

ngan lagoe2 jang mereka lajang

menjanggoepkan

kan dioedara
dengan
dirajoekan oleh moesik:
Miss
Anie
Landouw
dan
Nji
Roekiah!
Kemarin

Djoega
doep bersama2 sedjoli.
jg.
kartoe
bersama itoe diidarkan

malnja goena badan-badan jang

landa :
agar soepaja

lebih

semoea golo-

ngan masjarakat Indonesia.
setidak-setidaknja
dianggap sebagai
barang: jang
soedah tentoe dan hak ser:-

diri, walaupoen diantara me

bergoenanja

pe

njelidikan sebagai itoe dan soepaja memberikan hasil jang me
njenangkan,

penjelidikan

itoe

mesti diserahkan kepada soeatoe Staatscommisie. Dalam komisi itoe Hindia Belanda diwakili dengan

sempoerna

oleh rak

jat anak negeri boekan

Belan-

da:

dan soeaminja, t. Kartolo.

Cinema Palace

Lain dari pada itoe kepada ke

| telah diadakan kesempatan oen-

doea penjanji jang ditjintai poeblik itoe dihadiahkan koempoelan kembang jang diterimanja de
ngan gembiranja.
Ada satoe hal jang menarik di
hari itoe.
Ketika kedoea penja-

poen digedoeng

toek mendengarkan lagoe kedoe
a orang itoe, tidak hanja mende
melainngarkan soeara sadja,

kan poeblik poen bisa mempersaksikan dengan mata sendiri
Ketjoeali

mendengarkan

la-

orang2nja

melihat

dan

g0e2

nji itoe

ini.

penjanji2

sebenarnja

siapa

jang melagoekan itoe, maka ke
moedian poen ada dipoetar djoe
jang dalam
ga film Indonesia
pemoetarannja pertama kali di
kota ini menjebabkan penoeh
sesaknja
gedoeng2
bioskop :
Semoea ini oensFatima”.

toek beramal kepada ,,Roemah
Stoviaweg
Piatoe Moeslimin,
da.

Djam 9 pagi lebih toean

Ka

menarik,
kerontjong dll. jang
penjanji2
oleh
dinjanjikan
.Lief Java” dan kedoea penja-

nji tsb. diatas,.
Misalnja

doedoek

digemari

jang

tjong Kemajoran”

pen-

,,Kron-

ini

Djakarta

dan lagoe da

ri film ,,Fatima” jaitoe ,,Dipoe
lau Motaro”. Poen diperdengar
extra, sampai dari
penjakeachirnja

kan lagoe2
permoelaan

nji2 itoe mendapat

Pauze!
Dalam waktoe istirahat ini toe
an Ka si o, organisator hari
itoe, menjampaikan beberapa oe
tjapan terima kasih kepada
penjokong2:
misalnja Tan's Film
Coy, jang memberikan film ,,Fatima” oentoek
dipoetar, direksi
Cinema jang memindjamkan
ge
doengnja dll. Ketjoeali itoe penonton
dapat kesempatan
oentoek membasahi lidah jang sedikit kering, karena hari amat pa-

toe jang tertentoe mesti diachi-

boeng politik, tetapi djoega per
hoeboengan ekonomi,
masjara-

YY.

kat dan intelek.

Rakjat dan dalam Memorie van
Antwoord Minister Djadjahan
atas verslag sementara
dari
Tweede Kamer tentang begrooting boeat tahoen
1940,
seka-

rang tidak menjetoedjoei-

pen-

bentoekan baroe dari dasar pemerentahan:

dan

penjelidikan

jang diserahkan kepada soeatoe komisi, sebagai dipinta me-

. Langkah

dikan

menolong

anak

Jatim
Dikabarkan,

Eeng

dari

dangsapi,

bahwa

toean

onderneming

S.

Kan-

Rangkasbetoeng,

moe

lai tanggal 22 Februari 1940 telah mendjalankan langkah poela oentoek

mentjahari

derma

boeat
,,Roemah-Piatoe-Moeslimin”. di-Djakarta.
Oesaha

jang

moelia

ini moe-

dah-moedahan mendapat perhatian serta bantoean dari segala
fehak, hingga dapat berhasil de
ngan memoeaskan.
Taman

pembatjaan

perioeda

Moehammadijah.

reka.

Tetapi mereka
Tabah,
djika- mosinja
kiranja boleh
mendapat perlengkapan penjeli
jang-baik,

mereka

akan

dapat memberi kejakinan pertama-tama. kepada
“rekannja
anggota Dewan Rakjat dan Pemerentah Indonesia tentang ke
benaran penglihatannja.
Mereka mentjatat poela, bah
wa mereka dalam mosinja memakai perkataan ,,staatkundig”
dalam arti jang loeas. Oleh karena itoe dalam perkataan itoe

tidak

nja oentoek

se-

Perloe-

menjaksikan

lebih

djelas dan terang, bagaimana se
betoelnja roepa dan wadjah masing2 penjanji itoe.
Bahkan ga
dis2 banjak sekali jang tertarik.
Dengan saksamanja mereka melihat itoe.
Tetapi berbeda dengan keadaan di Eropah atau di
Amerika,

maka

di Indonesia

ini

poeblik masih tjoema melihat ac:
trice dan penjanji dengan kehera
nan tetapi tenteram, sedang
di
Eropah dan Amerika poeblik men

desak berdoejoen2 oentoek meminta tanda tangan mereka. Mereka merasa senang, kalau bisa
menjimpan
tanda tangan itoe,
memang satoe kegemaran mere-

ka.
Jang perloe ditoetoerkan disini ialah diri Miss Anie Lan-'
douw. Meskipoen hari itoe ia
masih

menderita

sakit,

karena

diwaktoe belakangan ini mesti
mengalami operatie, tetapi tak
loepa ia oentoek menjanggoepkan
diri
datang
menjokong
menggembirakan poeblik sambil

beramal.

Satoe

keichlasan

jang tak ternilai ! Banjak jang
ikoet.bersedih, karena keichlasan itoe.
Habis

ri

pak, Tae
Pe
itoe Dai
noeh, ketjoeali beberapa barisan koersi dibalkon dan loge.
Tetapi
kekosongan
inipoen akan
terisi,
manakala pers sebeloem

itoe mendapat

:

keterangan2 dll. segala sesoea-

:

toenja
dengan selajaknja dan
sepantasnja selakoe penjiar berita jang berhoeboengan dengan
hari itoe, artinja tak diloepakan
Ini patoet diperhatikan!

nasnja, sedang kipas ketjil jang di

kerdjaan komisi ini dalam wak-

96 (peroebahan
I.S.) jang sedang
diroendingkan di Dewan

maka

ngan rioeh dari poeblik. Demikian ini Lk. 1 djam lamanja.

tidak sadja termaktoeb perhoe-

Mereka jang memadjoekan
mosi ini jakin, bahwa Pemerentah Hindia dan Pemerentahan
Tinggi achir-achir ini. menoeroet pembitjaraan tentang Ond.

keloear,

dikit poeblik jang ikoet.

ta-

tepoek

pe

dianggap ada baik, baba

diri oentoek hi

dihiasi oleh gambar Nji Roekiah

wakil dari perdarisman,
koempoelan moesik ,,Lief Java”
D ut.
oleh
dipimpin
jang

perdengarkan
pidatonja tentang
rentjana hoekoem jang mengenai

akan mengambil bagian dalam In
termezzo-Romannja, dengan -mu-

Wel,

Indone

rinestaf di Den Haag akan mem

Penjanji2 dengan soeara-masnja dari Nirom-Ketimoeran dan
Mavro
Djocja, Netty, Lee dan

Soerip,

Den

st

waktoe ia bermain tooneel di Ma
taram

ke

ini,

penganan

Djepang,

mengenang
Pemerentah
soedilah berdaja oepaja pada Pemerentahan jang Tingmemboeka pertoendjoegi boeat menjoenggoehkan m as
sekedarnja,
dengan
itoe
dalil2 jang terseboet diatas. Ikan
sambil mengatakan bahwa perMereka
jang memadjoekan
sedapat2 i| mosi ini telah memberikan pene koempoelannja itoe
jang
oesaha
koet membantoe
rangan sebagai berikoet :
Keitoe.
jatim
anak2
g
Pembentoekan baroe dari pe- menolon
lagoe2
ngarkan
diperde
merentahan sebagai dinjatakan moedian

Marine.

dari

dinegeri

memboetoehi

han.

Hari Rebo depan s€p dari ma-

jaji, Fifi Young telah dipoedjikan

,lebensraum-

nja”, dabrah hidoepnja, artinja
daerah perhoeboengan dagangnja.
Maka selama
Djerman berdjoeang goena melepaskan diri
dari ikatan ,,Versailles” jang
| terang2 tidak adil, selama itoe
|
| tidak moedah kita mentjela toe-

—

Haag

de-

manss-Mataram jang menarik ha
ti, dalam mana Fifi-Young diper
ijaiakan memegang hoofdrol.seba
gai satoe Gadis-Prijaji jang ber
nang dalam
gelombang ke-Mo-

kembali

dan

akan

lam perhoeboengan Kera

Tjeritanja

kenamaannja, djika ta-

laroet

baroe

Penghoelae

soal pengoeatan

Radio

mera.

rinja di Eropah, tetapi segera

rang

Pidato

-

kini Djerman

Adjunct

ngan sjarat2 jang mentjoekbepi.

:

Sampai

H. Moechtar, jang

da Raad Agama Mr. Cornelis, de

ri), Goenoeng . Merapi, Tjanditjandi Prambanan, Sawoeh
dan
Boroboedoer,
dengan
tembok2
Istananja diatas lajar perak.
Njatalah Mataram sekali ini ter
tjatat dalam perhatin mata
Ca-

ngan” dan tolong-menolong ko

loe

jang tertinggi

Rodiga, Jos-

Water-Kasteel

Goe-

sebagai

ganti

ram, goena tjiptakan dan pindah-

dja, ditempat jang soe'al €konominja dihidoepkan Djerman.

kedoedoekan

kan Dewan Hindia-Belanda
sebagai dewan
penasehat

bintang filmnja dengan Cameraman, Productie-leider dan Regiseur, sekarang berada di Mata-

itoe daerah tem-

Rakjat

jang tertinggi, dan kedoedoe

ini, dan siapa jang ingin djabatan terseboet, boleh melamar pa

ground
dengan Alam-Mataram,
| dan Vorstenlanden jang toea dan
indah.

hua Wong dari Wong

Dewan

"wakil Kroon dan sebagai ba
dan pemerentahan centraal

Landraad pada angkatan boglan

adalah berback-

Fifi Young, Omar

atas

na itoe

Griffier Raad Agama

mendjabat

Pers tentang pela-

tion di Djocja, berhoeboeng

bertanggoeng

Raad Agama jaitoe oentoek peng

rombongan dari Oriental FilmsCompany telah memboeat loca-

pat hidoep Djerman dimana sa-

ja.

djawab

Meester-Cornelis.
Raad Agama Mr. Cornelis sedang mentjahari oentoek griffier

Dari Djocja dikabarkan, bahwa

jang patoet ditjatat, jaitoe pengartian ,,lebensraum” bahwa

,lebensraum”

Lowongan

di Hollywood Indonesia, karena
'disanalah goedang2 film kita.

Antana kata2 Hitlerpoen ada

didjadikan

beloem

minister

bernoer-Djenderal

Fifi (Dewi Maya) Young
jaran
di-lajar perak kelihatan angat be.
toel.
| Betawi, roepanja akan mendja

sendjata di Gibraltar, di

nomi satoe sama

gai

bahwa selaras dengan rentja

Fifi
Young.
seba
gai
Gadis-Prijaji
Ultra-Modern.

|

lannja, dan
b. pengloeasan
banjaknja
“ anggota.
dan kekoeasaan2
Dewan Rakjat.
Kepala2 departement seba-

jang baik, dan onkostnja ditaksir |
koerang lebih ada f 2000.—

Mataram dalam Film -Indonesia.

dilalaikan.

berarti

2

6 sore.

sangat dipentingkan, sedang ke
merdekaan India, Palestina dll

Selama

mendjadi

dalam perwaki-

itoe :

itoe ti-

beliau

bitjara

persen

rata

ditetapkan, menoenggoe waktoe

ap2 hari kerdja djam 5 sampai

Kemerdekaan bangsa Eropah

.lebensraum”

Isetengah

s

Djam

sama

1934 minta dinaikkan dari

pCt dan lainnja.
Tentang berangkatnja

(Radja)

radjaan mendapat hak jang

keperloean
roemah tangga, ke-|
doea banjaknja pensioen dari ta-

hoen

Kroon

dengan minister2nja. Dalam

wan itoe keempat bagian Ke

hoeboeng dengan kenaikan harga | »

djoega boeat sakit gigi dan moe-

perdana menteri Inggeris
pan
'itoe, jang moeloek, tetapi tidak
sesoeai dengan keadaan.

|

direktoer itoe sela-

pekerdjaan

— Demikian antara lain? oetja-

njai..... ban jak.

mendjabat

akan

jang

disamping

raal.
Beliau dioetoes
PB: boeat.
minta tambahnja pensioen 'ber-

Onderwijs en Eere-

'partement

most, ,boeat kemerdekaan boekemerdi kemanoesiaan, boeat
berKita
.
dekaan kepertjajaan
nafn
perang, boeat melenjapka
soe kemiliteran dan penjoesoenan sendjata jang menjebabkan
Eropah miskin”.

Maita, di Corfoe, di Haifa, di
— Aden, di Singapoera dan lain2?
Dapatkah ia mengoeasai doenia
pangkalan?
djika dilenjapkan
itoe ?
Roepanja Inggeris hendak me
lenjapkan nafsoe persendjataan
negeri lain, soepaja djangan me
sedang ia
— lebihi sendjatanja,
| sendiri dalam keadaan mempoe

Pensioenan Boemipoetera akan
| pergi ke Nederland boeat akan bi |
kin audientie ke |Staten-Gene- 2

. Prof. Djadjadiningrat

perbaiki kedaliman Djerman a-

“atan

stuur P.P.B., atau perkoempoelan |

Tidak lama lagi toean dr. P.
Aa Idenburg, direktoer De-

dki

Dilandjoetkan lagi, bahwa
. Inggeris katanja hendak mem-

tas re'jat jang tadinja merdeka.
Kita berdjoeang”, katanja

dipa-

waktoenja

sampai

.g0e,

ialah, bahwa menoeroet perdana menteri itoe, Inggeris berpe-

. rang

SoitiBate menoceng-

Koesoe|
Hoofdbe-|

tjerita

dikissahkan

Bana

n toedjoeannja

toecan R. Prawoto

modilogo- Voorzitter

nja

kedoea o-

Jedigbm ek ae

: sanggoep oentoek memoeat

s.
rangan dan berita2 sekali goe
|
ken
ka
ka
oe
em
ng
me
?
— Masing
, jang berKita minta

pedato lagi.

bahwa

ini tak

ngan kita jang sempit

loe roepanja ,
a. Pelantikan Rijksraad (De
wan
Keradjaan), jang dianggap sebagai dewan
pe- |
merentahan jang tertinggi

Didalam

lagi

Tidak asing

hina

' masjhoer pada dewasa ini, ber-

roea-

hingga

| banjaknja copij,
:

tas itoe choesoesnja ada per

pembajaran sekedarnja.

Na po AS

ahli negeri jang ter-

“ doea

Hari Minggoe menjebabkan

Kita mendengar kabar darij
Isoember jang boleh dipertjaja

diidarkan dengan

di Cinema:

2

“ HAMBERLAIN dan Hitler,

kan dalil2 jang diseboet dia-

tjerita ,,kipas”

ROEKIJAH.
»Fatima”

dalam kertas jang

Page Kake KARO
OP pai Lae Ke

“CHAMBERLAIN-HITLER

bna kai

at

Monatap ra Kap
pe: Saka no ke
Ne

ANIE LANDOW —

pi Nina ME ab nak TAMA

! reka terdapat perbedaan faham :
bahwa boeat menjoenggoeh- |

ai
aa ep ae

|

en

Koesoemodilogo.

NP

R. Prawoto

Nan

NJANJIAN

Moehammadijah

Abang

Bahagian

Nasib

Karena

hammadijah-School,

toek

ma

selagi
bekerdja.
Di Matraman Sabtoe j.l. beberapa koeli dari
Beton
Mij.
jang sedang bekerdja di sitoe.
Seorang

koeli antaranja

Kasin,

sekoenjoeng-koenjoeng

djatoeh dan mendjadi

nama

mait.

Menoeroet
tjerita
kawankawannja memang soedah
sedjak beberapa hari, Kasin itoe
telah dapat sakit, tapi dari sebab koeatir pekerdja'annja di-

ganti lain orang, ia nanti kehilangan tempat menoempang hidoep, tetapi ia bekerdja meskipoen soedah tidak koeat. Demikianlah lantaran ia paksakan
bekerdja djoega, sehingga maut
nja dalam pekerdjaan. (Rep.)

telah

Oude

Tama

181.

sadja, akan tetapi oen-

oemoem

peroet,

ti

Abdoslkadir Mangkoe:
soebroto,
Arts.

Kramat 33 — Batavia-Centrum
telef. 2029 WI,
Praktijk Oemoem

Maksoed taman pembatjaan iDjoega
boewat
toe boekan diketjoealikan oen- Moeloet.
toek anggauta Pemoeda Moeham
madijah

koeli

groep Tanah

Pemoeda

dibentoek'" Taman Pembatjaan Pe
moeda Moehammadijah jang dipimpin oleh tocan M.D. Hassan,
Ketoca Pemoeda Moehammadijah
terseboet, dan bertempat di Moe
rindelaan No.

Maen

semata-mata.

TG

Gigi

dan

Djam bitjara : 5 — 6 u. 80nm.

"

“Lembaran pertama Pagina II
dengan tidak mengganggoe kehidoepan
negeri netral Perantjis dengan kita memoetoeskan
oentoek dengan bersahabatan
mengadakan perhoehoengan “|
ngan Toerki.
Setelah menggambarkan ten

(Samboengan dari pagina 1)

| BERANG ROESLAN - FINLAND.
Kemenangan

Helsinki,

Finland.

Minggoe (Reu-

tang

ter):
Menoeroet makloemat pada ha

ri Sabtoe
DARI

bagi
sia
ia

REDAESI:

seloeroeh

Oleh

karena

sangat

penting

maka kita pandang sangat perloelah me-

ini,

. moeatkan bertoeroet2 kissah sidang Dewan Rajat
pada hari Sabtoe, 24 Febr. 1940 berkenaan denga"
PRA
Thamrin.
Pedato:

toean THAMRIN.

serangan2 Roeslan ter-

seroe,

dengan

memperloecas

dapatnja

terima

kasih

atas halnja,,

wa dengan soeara boelat di-

orkenankan sena

interpella-

njingkiri
didalam

pekerdjaan bersama
madjlis2 (raad2) oe-

moem dan lain-lain. Bahkan Pa-

Ntrop

rindra sendiri, jang terdiri dari

alam keterangan dengan
san pada waktoe saja masoek-

pergaboengan 7 boeah

partij,

jang terdiri atas 10 orang telah
memoekoel
moendoer
patroeli

jang lama, ja'ni menghala-| | Zaman inilah jang olkh Mendan membatasi berlakoenja | teri Oeroesan Djadjahan jang
ak bersidang dan berkoempoel sekarang ini diketjewakan, ja'ing soedah sah.
3
ni bahwa penjingkiran pergera-

Seakan

tentang tindakan

olisi jang semaoe-maoenja sa-

land akan mendengarkan
permoesjawaratan

Minta

lekas

kan ra'jat itoe.

Sebagai harapan ada digam-

j “too tidaklah hanja didalam barkan, bahwa kalau misalnja
D
' jang paling achir ini, pergerakan ra'jat mengambil

tapi soedah ada sedjak tahoen

Ie akan

o-

Finadanja

itoe,

ditammatkan.

Hitler

Chamberlain

Muenchen,
Ocean):

“Di

Sabtoe

Birgerbrikeller,

(Tr.-

tempat

jang mengandoeng
riwajat dikala 20
tahoen
jang lampau

lipakai lagi oleh Kanselir Hitmoemkan

programmanja

kini

Jipakai algi oleh Kanselier Hitler oentoek

menjampaikan

soea

canja keseloeroeh doenia.
Permoesjawaratan
jang

ba-

1jak dikoendjoengi anggota toela dari

»faldgrau”

diboeka

oleh

Kopenhagen,
Minggoe gouwleider di Muenchen, Wag(Havas):
ner.
Setelah konperensi tiga negeri
Lebih landjoet Hitler tampil
di Kopenhagen berachir, maka Ia
kemoeka dengan memberi
peloe dikeloearkan makloemat jang
| mandangan kedjadian2 sedjak

pendirian
lain, soedah barang
tentoe
dengan sendirinja perpada banjaknja pertanjaan2 loeasan hak staatkundig tidak
menerangkan
berhoeboeng de- 24 Februari 1920 jang Djerman
rsoerat dari berbagai2 anggo- akan tiada selamanja.
ngan konplik Roeslan-Finland ke
pada waktoe itoe tidak dikalah1 dalam dewan Ra'jat ini, dan
Maka
Parindralah, jang di- doedoekan dari
negeri2 itoe di- kan melainkan diboedjoek daari pemandangan oemoem di- dalam kongresnja pertama daroendingkan.
Minister2 itoe me
lam kejakinannja oentoek
mealam tahoen 1939 jang antara lam tahoen 1937, jang terang2|nerangkan
dengan
soenggo
eh2
agadakan
peroebahan
dalam
in2 dioetjapkan ol&h toean2 an mengadakan peroebahan didan
pengharapan sepenoeh2nja
'Denia.
'iwoho dan Wirjopranoto, de- dalam
sikap pendirian politik
dari negeri2 Oetara soepaja kon
ikian djoega oleh saja sendiri. pergerakan ra'jat, dan dengan
“Sebagai akibat dari pemboeplik itoe dengan lekas moengkin
Dai jang en
Jjoekan ini timboel ,,Diktat” da
jakin laloe meninggalkan sikap
ditammatkan dengan damai. Di
rOn-cooperatie
"ri Versailles. Sedjak itoe ketenoentoek
ikoet mana kemerdekaan sepenoeh
nja raman dalam doenia didasar-.
didalam pekerdjaan p€hak Kediberikan kepada Finland. Mieas sa Ban
ntah jang mbak
kan kepada pihak jang menang
koeasaan.
nister2 itoe menetapkan sepakat
pen
|
togan Hartevelt, jang
Sikap ini semendjak itoe men
dan jang kalah, dimana kepada
katanja terhadap kenetralan. Dan
dapat ikoetan dari hampir sejang menang diberikan semoea
membantahnja berita2 jang
me 4ak2 tidak diberikan kepada ne
loeroeh
pergerakan ra 'jat, sengatakan, bahwa penetapan itoe
Pa i ata intan
geri2 jang kalah, lebih2 kepada
sekarang — ketjoeali adalah
atas pengaroeh lain nege
Partij. National Indonesia —Djerman, karena
Djerman tiri. (Ketiga negeri itoe mengataoe'alz “jang terlepas, ten- h.mpir
Fata-rata
dak dapat menolong diri.
mengambil
: mana saja katakan tadi, pendirian jang dianggap baik kan bahwa mereka dengan tidak
Kemoedian tiba masa kapitamemihak dan merdika dalam per
engenai daerah jang berlain2- olth Pemerintah.
lis, dimana rakjat terdesak oleh
hoeboengannja dengan loear ne1. Ia semata2 mengenai beleid
Peroebahan didalam
karena hoetang2 politik dimana
Paringeri
akan melandjoetkan politik, kemerdekaan politik am- dra inilah jang menjebabkan |
tak moengkin dibajarnja kem'
nar2, pengasingan, discrima- Koeasa Pemerintah menerang- ma.
bali
kan, bahwa pthak Kekoeasaan
Sebagai akibat daripada ini
Dilakoekan bombardement.,
sangat poeas, terboekti dalam
'alah roesaknja
dasar
keoea1 vorsitter! Sedjak itoe ka'imah2 dibawah ini:
ngan Djerman : harga oeang
Helsinki, Minggoe (Havas)
sDjoega
polisi jang sewenang2
an
aliran2
oposisi
Djerman moesnah dan stelsel eArtillerie Finland 'memoekoel
mendapat djabatan baik dan
berkoerang, bahkan ber
konomi Djerman diantjam akan
h banjak, jang nanti saja
bergoena
dalam kehidoepan moendoer serangan terhadap Ait ambroek kembali.
tojoki. Serangan2 oedara. Roesan dengan
staa
tkun
djoemlah2
dig jg. oemoem,
asal
Kemoedian
rakjat Djerman
lan
pada 24 Februari terhadap
jadian jang akan saja masadja aliran2 ini contructief
nendjadi boedak dari segolonanti.
dan sesoeai dengan apa2 jang Finland Oetara dimana beberapa ngan pengisap modal dari inter
ada di Inggeris dengan seboe- tempat telah dibombardeer - tidak nasional jang beberapa antaalam kalangan orang2 per
ikan ra'jat orang heran, dan |
tan ,,His Majesty's oppositi- menimboelkan koerban dan tidak ranja bertinggal di Djerman setanja, apa gerangan
sebab- | on”. Bersama2 dengan toean mendjadikan keroesakan jang be dang ia mempoenjai kantornja
-bab ja adanja tindakan polisi Sosrodanoekoesoemo, maka Pe sar.
diloear negeri. Doenia berdjoediperbanjak dan dipertamerintah menganggap bahwa
is- kapitalis telah ambroek, MaProtest Zweden tidak dipersikap pendirian Parindra jang
padahal tjorak pergerasa baginja telah laloe. Peroebadoelikan.
baharoe
x sedjak 1937 menoeroet pan
dilakoekan itoe sehan dalam keadaan itoe tidak
Stoc
kho
Im, Minggoe (Haangan Pemerintah sendiri KE
bagai alamat jang menjedapat ditjegah.
vas):
ih menjenangkan.
nangkan”,
Selama waktoe itoe, jang baDengan Iesan dinjatakan djaDemikianlah,
ikah sebab2Rnja, toean per
maka sepakat
njak soeal jang diambroekkan,
dan selama 1939, ternjata

kan sebahagian besar demi

roepa, sehingga bersifat
cooperatief denga njata2.
toe waktoe jang biasa ialah
ooperatie,
Nak coopera-

antara

pergerakan

dgn.

Peme

rintah tentang sikap ini menghasilkan,

bahwa

tindakan

si menjenangkan,
ama.

poli-

tetapi tidak

waban

dari pihak Roeslan jang

negatief

terhadap

rentah Zweden
dement Pajala.

tera, crepe, popelin, voile kembang, klamboe,

Fa, dari pada itoe doea ekor andjing (DUITSCHE DOG).
d
t moelai sekarang ini di Petodjo Djaga monjet no. 21.
oek barang boedel faill. Tjong Njan GiMie merk Tjong

1 Tjong, Tjia Tek Kian merk Tcko Daganun dan E. F. Jahn
boedel marhoem W. Droop.

ang bisa lihat pagi-pagi sebeloem lelang.
— WEESKAMER.
3

peme-

tentang bombarPemerintah Zwe

den akan tetap mendesak kepada
pemerentah Roeslan.,

Lelang Weeskamer
Pada" hari REBO 28 FEBRUARI 1940 poekoel 9.30 pagi,
tempat pendjoealannja di Molenvliet-Oost No. 7, BataviaIM,
Weeskamer akan melelangkan barang-barang jang
t dibawah ini:
ASIONAL KASREGISTER, beberapa lemari toko
zitje, lontjeng tembok, medja toelis, satoe partij
nang, lint, liniaal, lei, griffel, katja, batterij,
u tjoekoer, toesoek konde, blauwsel, lotion,
artij barang makanan dan minoeman ja'ni:
soe, sajoer-sajoeran dalam blik, port, d.LI.
J
KAIN2 SEGALA ROEPA BAKAL PA-

protest

Roeslan madjoe.

Moskou,
Menoeroet

Roeslan
tempat

telah

Minggoe (Havas)
makloemat

pihak

mendoedoeki

jang diperkoeat

26

diantara

nja 19 benteng2 dari beton seper
ti dipoelau2 Koivisto, Taurinsaa

jri dan Piisaari. Pihak ini telah
| merampas 22 boeah alat artillerie, veldkanon

penolak serangan

oedara dengan banjak metrailleur

metrailleur.

Goedang2 mensioe

dan penjimpanan alat sendjata
perang dipoelau2 semoeanja dja
toeh ketangan Roeslan.

dari

Raja.
soeal

kera-

Dalam
Ribben-

dan Goebbels premier itos

toedjoean

noedjoe Petsamo patroeli Finland

sampai pertengahan 1937 masih
Tanner tinggal diroemah.
an interpellatie soedah poela | melandjoetkan politiknja jang
ja gambarkan, bahwa diber- opportuun, serta hanja memborheri sn kt
Minggoe (Haagai2 tempat segala tindakan lehkan sebahagian sadja per- vas):
itoe menoendjoekkan ke- tjampoeran
dalam raad2 itoe,
Tanner
tidak akan mengoenjaitoe
kalau
, bahwa ia (polisi) terkira2nja pertjam- djoengi
konperensi di Kopenhak lagi dalam kesalahan- poeran itoe penting bagi'ra'jat. gen. Moengkin
wakil dari

di

| berkata: Disana toean melihat

de-

tachement2nja dan meroesak sebanjak 17 tank, 27 senapan me(sin, 21 lain matjam sendjata perang
dirampasnja.
Dalam me-

Roeslan jang terdiri atas 180
rang.

bantoean

djaan
Inggeris
membitiarakan

|

Toean Voorzitter!
Lebih da-: tie dianggap perketjoealian. Par
e patoet saja lahirkan oetja tij? ra'jat jang besar2 sama me

force”

man sekali ini ketjewa lagi akan

| batas ditempat setempat dimana
mereka mengalami kekalahan jg.
sangat besar. Artillerie Finiand
melakoekan pertempoeran
jang

per-gerakan kebangsaan di-Indone-

,,that hardbitten

medan parat Inggeris, Chamber
lain menerangkan, bahwa Dier

tetapi hanja satoe

jang

tidak

jaitoe
djiwa
dari
jatodDjernan
:

rak

Djika seorang mentjoba merintangi kemadjoean berdamai
ini dengan kekerasan atau hendak mentjegahnja, maka saja akan membalas ia djoega dengan

la tidak hendak mempersendjatakan. Tetapi ketika pihak pengasoet oentoek berperang mengasoet2 soepaja kita diserang,
maka dengan
perkenankan

tentoe kita memsoepaja Djerman

dipersendjatakan
ngan

demikian

kembali

roepa

loe2nja beloem pernah
Kelembekan2

jang

doea

djalan

doeloe ha-

:

raum” nasional.
Djika saja mengatakan
,,Lebensraum” saja maksoedkan disemoea lapang didoenia ini jang
tidak oleh Inggeris, melainkan

ekonomiseh dimadjoekan oleh
Djerman.
Teristim di Eropah

Tengah jang baik doeloe maoepoen sekarang ekonomisch
gedoengnja
dibentoek oleh Djer-

man.
2. Rakjat

Djerman

dan

saja

menghendaki kembalinja milik
kembali jang dirampasnja ketika Djerman
berdaja
lagi dan

dipergoenakan

oentoek

Pedato Chamberlain
Birmingham

Sabtoe

(Reuter).

Dalam
pidato oentoek menoetoep oetjapan2 dari anggauta kabinet peperangan, pada so
re ini premier Chamberlain menjampaikan

poendjianja

ter-

hadap Finland jang telah bertempoer dengan gagah berani
melawan moesoeh raksasa tapi
jang tidak tangkas itoe.
Tjerita2 jang boeroek disampaikan kepada kita tentang per
lakoean
terhadap rakjat jang
terampas di Polen dan Tsjecho
Slowakia. Toedjoean dari Djerman pada hari2 ini tidak hanja
centoek merampas, tetapi rak
jat2 jang hendak memberi perlawanan terhadap
agressienja
akan dimoesnakan. Negeri2 ketjil jang berdekatan
dengan
Djerman

selaloe

berada

dalari

ketakoetan.
Sedikit sekali Djerman merperhatikan tentang kepentingan
negeri netral dimana
kapal2
netral tidak lebih lama lagi dapat menahan terhadap serangan

serangan Djerman. Dalam oesa
ha Inggeris oentoek
memerdikakan 300 orang jang dengar t:
dak sah ditangkapnja. Inggeris
laloe ditoedoeh sebagai negeri
melanggar kenetralan. Padahai
hanja melanggar tehnis sadja

Djerman:

kepertjajaan.
ocntoek

Kita

nafsoe

berdjoeang

kemiliteran

kan

boekti2

oentoek

menimboel-

kan kejakinan, bahwa perdjandji
an dan garantie jang diberikan itoe akan ditepati.
Dalam pemerintahan Djerman
jang sekarang ini tidak dapat diberi tanggoengan terhadap masa
jang akan datang.
Oesaha oentoek bersama membangoenkan Eropah kembali oleh pihak itoe tidak diperdoelikan.

Rakjatnjapoen

didjaoehkan

Gari pandangan netral.
Perantjis dan Inggeris tidak
dapat dan tidak
menghendaki
kanja
dengan
pembangoenan
Eropah haroe belaka. Tetapi receri haroes menjokong kita te
roetama

sentoek mentjapai per-

Icetjoetan sendjata jang sansat
diperloekan

goena

perdamaian

jang lama. Dalam mempebaiki
kepertjajaan kembali. Djerman
dapat berhoeat lebih banjak daripada
lain negeri. Dan djikDjerman berkesoedian berbor
jang baik, maka tak segan::
tentoe lain negeri soeka mengoe

loerkan tangannja oentoek mem
beri bantoean dalam kesoekaran
ekonominja
dimana
en
masa dalam periode peperang sal
menocedjoe perdamaian.
Dalam soeal jang! saja kemoe
kakan tentang
maksoed2
kita
sama sekali tidak
menjatakan

hal jang merendahkan

atau pe-

nindasan
terhadap
siapapoen.
Dan dengan dasar ini kita bersedia oentoek mentjari
perda-

maian dengan negeri manapoen
djoega oentoek
memboektikan
dimana doedoeknja kebenaran.
Kita akan melandjoetkan per
djoeangan sampai jang terachir
dan dengan kekoeatan dari seloeroeh imperium, hingga
kita
berkejakinan, bahwa kemerdikaan telah tertjapai dengan sesoenggoehnja.

Oestoek dilcear tanah Djawa
seorang Bouwkundig teekenaar jang berpengalaman dan tjakap bekerdja sendiri.

Soerat2 lamaran dengan lampiran scerat2 toercenan verklaring, certificaat dan diploma2 soepaja
dialamatkan kepada:
De

dan

terhadap penimboenan alat sendjata peperangan.
Jang bagi se
loeroeh
Eropah dan tidak koerang2nja
bagi Djerman sendiri
akan melinjapkan kemiskinan.
Pada pertama kali kemerdikaan bagi Polen dan Tsjechia haroes diberikan
kembali.
Lebih
landjoet kita haroes ditoendjoek

DITJARI

N.V.

meree

dekaan dari boedi kemanoesiaan
dan oentoek kemerdikaan dalam

“keoen-

toengan mereka sendiri”.

dan djika

sendjatakan diri kembali tetapi
lebih baik kita memboeroeh kepada rakja: kita daripada mem
persendjatakan diri, maka kepa
da orang gila itoe saja
dapat
berkata :
»Itoelah presis sebagai jg. di
perboeat oleh saja doeloe. Kita
doeloe mempoenjai 7 miljoen ka
oem penganggoer dan 7 miljoen
orang
itoe tidak mempoenjai
oentoek dimakan.
Kita semoe-

dialami.

1. keterbitan dalam ,,Lebens-

Bermiljoen2 kaoem pengangdemokraat gila berkata, bahwa
kita tidak seharoesnja, memper

doe-

roes dikoeatkan kembali. Dan
oentoek mentjapai ini ialah ada

kekerasan.

goeran telah hilang,

jang

de-

dari

saknia rakjat kita dan mengocasainja doenia.
Dilain pihak berdjoeang oertoek menentang nafsoe berkoecasanja
Djerman dengan tidak
hendak meroesak negeri lain.
Kita pertjaja jang kita dapat
mentjapai
tjita kita dan kita
mengetahoei, bahwa kita dapat
mentjapai kemenangan dengan
tidak oesah lain negeri mendjadi boedak kita.
Kita berdjoeang oentoek kemer
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26-27
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ne

1940

Toonecl

COMPANY“

MELVYN

sekali

DOUGLAS

detective

en FLORENCE

jang

WU

CHEH

ii

Sa

Ma

,

malem

....

kepinteran

. badoetnja

....

(Muziek
Satoe

loearan

PEMANANaN.

Awas

Serie

Dengen

29 Feb.

Alan

FOWELL

ELEANOR

—

7,30 dan djem

—

di tampa

FILMS
L,

dimainkan

Martini

Mowbray

—

dan dikarang oleh!

—

oleh:

Joan

#illy

Fontaine

Giltert —

Hale

—
—
—

(f 66.—, bajar menjitjil sampai tammat).

1) semoea alat beladjar ditanggoeng oleh sekolah.
2) Mempeladjari mendjait dan memotong pakaian lelaki
1007c setjara Huropa hingga berdiploma.
3) Ditambah setjara dagang dan reparatie mesin djait.
4) Lamanja beladjar 6 atau 9 atau 15 boelan.

Dogs“

HERMAN

STEWART.

BRIX 'dan

Sikat

5) Internaat f 7.50, f 10.—, f 12.50 ceboelan.
6) Djoega sedia roemah, sewa f 1,50 seboelan.
ADRES:

CO.K.S. 26 ilir PALEMBANG.

maen

Garantie
10 tahoen
Vulpen

GOAN

LIONG

Satoe t'erita menarik sekali tentang riwaja'nja
satoe perampok besar jang telsih m: nggemperken
-kota Peking.

Satoe

5

tjerita

aseli

jang

) 3e. Graveer nama di

telah kedjadian betoel-

vulpen

betoel di kota Feking pada bebrapataon jang aloe
Ramee!
Heibat!
Seroe!
Menggeterken
Hati!
Anak-ansk boleh nonton,”

Prinsen - Pa 9
Prins Theater:

7.30

the World

Ka

GIRLS

Prinsenlaan

Pesenan-pesennan

Februari

keterangan,

DORMITORY

peringetan

bagi

:adis!

orang

jang

e3

bagaimana

LK
—
50 4 £4 S

2

pai £ 12,50

toelisannja

Model ,,N”

haloes, sedeng atawa kasar. Dan
dari hal warna-warna gagangnja.

Gagang hitam 1 2,50
f 4,00. Gagang Streep

TOKO

gang Warna - wsrna

GRIO

ra

Satoe loekisan dari pertjintsan jang indah dan aneh!
Satoe nasehat pada gadis-gadis jang lag' menjinta!
anak

Icear Batavia bisa

kirim rembours. Waktoe pesen minta

Kalam

(METSJES-INTERNAAT)
5.

Satoe

4e. Harganjamoerah
sekali.
Gagang hitam: f1.50
LIA
2.00, £ 250
sampai f 7.00.
Gagang warna-war-

Peiagop

2.th Century Fcx pertoendjoeken
Simone- Simon — Herbert Marshall — Ruth Chatterton

NA

vulpennja tida bi:
sa hilang.

l

26

dengen

gratis — dariitoe

& 9.30

Ini malem

pa-

le. Keloearnja tinta
selaloe tetep dan
rata.
2e. Dipakainja enak
dan memoeaskan
keinginannja.

PERAMPOK
GENTLEMAN
Hoo' drol

ONG

jang

ling bagoes

atawa

Mr.

Alan

ae

THIEF

SWALLOW

1

Hati)

LASKY

2 deslen film MICKEY MOUSE
Dipertoendjoeken satoe film Tiongkok

-

Hg

Grant Miteheli — Erik Rhodes — Lee Patrick
Romo Vincent — Frank Conroy
— Pradley Page

26 Februari 1940
9,45

,

Ada Leonards — Alan Bruce — Barbara Pepper —
Edward H Robins — Jack Carson dll.

'40:

Fighting Devil
LEH

RADIO

Nino

dan

(Clown)

Moelai
baroe

RKO

baroe....

berbahaja....

Madame

muzikale films jang tertjantoem romans ke-

dan

tali dengen zonder djaring dibawanja.... kalau
meleset dan gagal, tentoe hantjoer sampe dibawa ....

BIOSCOOP
maen

,

berikoetnj "

boeat si Djantoeng
JESSE

Djoempalitan .... melompat dari satoe tali kelain

Yang Pant

for

e

Beiavis-€C.

Tanggal
Djem

.Music

GIRL”

baroe..

nja dari sibadoet

TIEN

Ear

brikoetnja:

tidak poetoes poela ketawa lantarantingkah lakoe-

sadja

Pasar Senen

40 dan malem

Semoeanja . mengeriken

»The

RIALTO

27 Febr.

TRAVIS, — BOB LIVINGSTON &
DONALD COOK.
Circus Girl satoe circus-film jang belon perna
ada bandingannja.... semoeanja permainan baroe

PANTJORAN
BATAVIA

sampoerna Pen

Tang

|

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum.

JUNE

(BOE TJEK TIAN)
Permainan

.

fonds amal TIONGKOK.

Dengen

Ini malem 26 Februari 1940
boeat satoe malem

boeat

dan malam

26 Feb. '40

»CIRCUS

RICE

sapget loetjoe dan rame

THEATER

anna

sa

Besok

perkelaian seroe dan tembakan jang ngeri,
ditanggoeng bisa memoeasken.

OUEEN

Ba

atavia.
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Ini mila

dengen
' Comedie
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2g
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£ 300—£ 4,5) Ga

N

14

Batavia.C,
Tel.
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SHIRLEY DEANE

Raymond

1
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F Im sekali

ak

Bak
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AI um
ons

PA

TJ

AR

Algemeene
,,Studieleiding”,
Menolong
dalam
peladjaran
oentoek toel. ex H.B.5., T.S.
dan Mulo, serta KI. Ambt..ox.,
memberi

cursus

bahasa2,

wis-

kunde, boekhouden
dan alg.
oniw. Mereka jang k tatolong
100”, berhasil. Petodjoplein 22.

2

@

Levert

eten buitenhuis

Kokkie

specisal-dari

Tati
CT RI

e

Kaloearan
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DE MIDDEN-JAVAAN
T. Abang W. tel. W1, 3393
Gang Samping Besar.17,
Sedia makanan enak2 dari Midden- dan Oost-Java:
ketjap, kroepoek, dendeng, pisang
Ka
sale, stroop — serbad, —- pokak—djahe,
dll.
palmsuiker
,,satoe
asem” onde2 tjeploes..
Saban hari berganti : tjente manis,
hoenkwe, nagasari, lumpija lemper
hoenkwe, nagasari, lumpija lem.:#
per, erog uitjes, nasi rames d.s,
: Baen

$

nonton Vr ij!

e

an

Geiitith

Theater ke 3:
Wajarg Konghee
Theater ke 4:
Film Tiongkok

-

AN

MAOE BELI foto toestel formaat 9 X 12 lens paling ketjil
4.5. Soera!2 dengan harga diadreskan pada Adm, ini soerat
kabar No. 1093.

DIRECTED BY
IRVING CUMMINGS

9 Theater ke 2:
Sg. Ihe Malayan Bevue

Ng

mocat

N.

V.

BORSUMIJ

BIAR

molai

Solo.

f 10.

Lembaran Ia
.

Ib Pemoeda Intelek-

Terdakwa

2 |ngan

toeil Indonesia
ndirian pemoeda
sjarakat zaman

Pemeriksaan

Soeradji:

dari akibat ini

ber-

di

“lengan badjoe dan berani
beroesaha dalam perdagangan atau pertanian.

PINDAH

rena soedah liwat dari waktoe-

moeka
Raad van
Oetang itoe ja'ni tidaklah
Tustik re
sjah
lagi ditagih, djika soedah
Raad
van
Justitie Betawi
Iliwat
1 tahoen. Kemoedian O.
telah “ meneroeskan
perkara
.M. menegaskan, bahwa terdak| bekas pegawai N.V. N.K.P.M.,
wa itoe pada waktoe pemeril
toean C.L. H(alff)

bangkoe sekolah?
Bahwa berat dan penting ke

Lapangan oentoek mentjapai
pemoeda terhadap
dan bangsa soedah diketa- | kemadjoean dipertanian dan per

jiban

dagangan

masih

loeas.

Pertja-

jalah!!!
'Masjarakat beloem sehat dji-

— bahwa pemoeda adalah tongknja kebangsaan soedah ta'

ka semoea
pemoeda berlomba?
maoe mendjadi ambtenaar. Ini ta'
karena
structuur
| moengkin,
economie tidak sadja disandarkan pada doenia ambtenaar, te
Ta
ai Tiitoek Ng
tapi
peroesahaan
merdeka
Rn bibit Tn
ini.
(vrije beroepen)
selakoe middenstand masjarakat — haroes
prendjadi
perhatian para pemoebetantoek Mb BEM
maha berat dan maha pen- da2 hendaknja.
Pemerintah
seharoesnja datingnja kewadjiban pemoeda,
lam

sewadjiban mana mengandoeng
ti maha soetji.
pendapaMoedah-moedahan
tan saja ini akan mendjadi so-

fikiran bagi mereka jang berpentingan menetapkan pendirian terhadap masjarakat dan
penghidoepan dihari kelak.
Kesopanan barat dengan tech
nieknja jang serba sempoerna

bersifat

jang

An

“ Boekankah

8.

poeteri-poeteri

ng kelak mendjadi iboe dari
:

gsa, pemimpin roemah tang
ia dan kawan berdjoeang soea-

minja diamoek ,,baratisme”
ini, dengan tingkah lakoe dan

bathinnja

Levensmoed.
Mempoenjai
keberanian hidoep.
Berani hidoep sebagai satria

Tidak berpoetoes asa, berkeras hati, energiek dan volhardend.
Offerzin.
Berani
berkorban:
berani
menderita kesoesahan oeutoek mentjapai tjita2 jang
loehoer.
De jeugd moet er van overtuigd 2ijn, dat zoolang de
jonge generatie geen wonderen verricht, het Indonekan in-

'Pemoeda haroes jakin sejakon-jakinnja, bahwa selama geprerasi baroe
beloem membangoenkan
kegaiban,
selama
itoe bangsa Indonesia tak moeng
kin menjamai, bahkan meiebihi
bangsa barat.
Memang, alat dan kekoeasaan
rita poenja.

o-

Tjoekoep kiranja critiek2 jg.

k tak

pemoeda.

halen laat staan evenaren.

alias moreelnja
oleh

Levensernst.
Mengetahoei
de ernst vn
het leven.
Berkejakinan bahwa kemadjoear bangsa ada ditangan

nooit en tenimmer

ngan Dorothy Lamour?
Lebih menjedihkan, tidak sadja lahirnja dari pemoeda soedah ditimpa penjakit barat,
tetidak maoe dialahkan
rang barat asli.

watak:

sisch volk de Westerlingen

pakaian tidak maoe kalah de-

tapi

satoe

sedap didengar oleh

linga. Marilah kita memikir
engan fikiran sehat dan te-

a. Kita mempoenjai alat.

menimbang-nimbang ten | b. Kita mempoenjai kekoeanasib pemoeda Indonesia saan.
rakat zaman sekarang
a. Sifat laki2 ialah scheppend.
djaoeh dari sempoerna oen Mengambil
initiatief oentoek
noedjoe kesempoernaan mewoedjoedkan barang jang ta'
aI
bangsa Indonesia.
ada.
'Nas
pemoeda Indonesia paSifat perempoean: stimuleett ini djaoeh dari menje- .rend scheppend. Poeteri bersifat

dengan adanja crisis,
gga lapangan oentoek men
— ambtenaar

nja,

pendorong:

pada
inspiratie kepada Perah
berdjoang.

sedangkan perboean jang sempit ini dibaniri

oleh intellectueelen - Over

productie.

Jeugdwerkloosheid: Ba
— akibatnja Jeugdverwilde-

en moreele verzwakkling.—

wa

telah

mengakoe,

bahwa

dia

teroes

Djadi sifat laki2 jang bersifat

|

scheppend, dapat tetap tinggal
Gynamis,
djika
poeteri tidak

berhenti mendjadi

stimulant

me

noedjoe perbaikan nasib bangsa
Indonesia.

W.G.

Lettinga,

memoe-

bahwa

terdakwa

hendak me-

noenggoe sampai oetangnja titak membajar ongkos hotelnia.
dak sjah lagi. Hal ini tidak beTetapi
terdakwa menjangkal
nar.
Sebab terdakwa meneken
bahwa dia dari bermoela memwissel oentoek oetangnja. Wispoenjai niat akan minoem desel baroe tidak sjah sesoedah
ngan tidak membajar. penoeh.
liwat 3 tahoen.
Dalam
pemeriksaan
telah
terdakMaiang

sedemikian. Dengin tidak mem
poenjai pekerdjaan jang
tetap
dan tidak mempoenjai pengharapan, tak lama lagi mendapat
oecang,
terdakwa meneroeskan
kehidoepannja
setjara
besarbesaran. Bahwa terdakwa bermaksoed
tak akan membajar
ongkos makan dan minoemnja,
hal ini terboekti ketika dia ada
di Malang. Dikota itoe dia mem
poenjai
kesempatan
oentoek
membajar
oetangnja.
Tetapi
dia tidak berboeat demikian.
Begitoepoen poela ketika ter
cakwa berada dirimboe sebagai

assistent - geoloog

N. K. P. M.

dan menerima oepah seboelan
f 240.— dia tak berdaja oepaja
boeat membajar habis oetangnja.
b. Kita mempoenjai kekoeasaan.
Kita mempoenjai kekoeatan.
Kekoeatan
kita disebabkan oleh rendahnja levens
standaard kita.
De lage levenstandaard van
ons volk beteekent voor ons
een onuitputtelijke permanente kracht, zelfs meer —
een voorsprong op de Westerlingen. Deze voorsprong
moeten wij benutten willen
wyj de Westerlingen inhalen
en evenaren.

Rendahnja
bangsa

levensgtandaard

Indonesia berarti bagi

kita kekoeatan jang tidak habishabisnja oentoek selama-lamanja,
bahkan lebih soeatoe kepoendjoelan
terhadap
bangsa

memberi djiwa, ke- barat. Kepoendjoelan ini haroes
laki2,
poeteri memberi kita pergoenakan oentoek me-

bertambah

wa, Mr.

njamai dan melebihi

mereka.

Oleh voorsprong ini dapat bang
sa Indonesia memperkoeatkan eco
nominja
(economische weerbaarheid) dan membentoek sen

Tiloe

pembela memohonkan

soepaja hoekoem atas terdakw..
ringan sangat, jaitoe hoekoem:

vocrwaardelijk.
Kepoetoesan perkara ini tcr
djadi pada hari Kemis tangg
22 Pebruari j.a.d. pada djam 9

ragi.

Inilah,

Batik, —-—
Tenoenan
Klontong

oesaha

lah njata.

enz.

| dikirim
pertjoema yialonver kita

kalau

diminta.

Tel.

4356 Wl.

Diharap langganan akan soe»
ka oedji boektinja.

Ah

9. Indonesia
DJAWA

TENGAH

DJOKJA

6

Pengoeboeran djenazah Raden
Ajoe Soerjaningprang
Dari Djokja diberitakan, bah
wa pada hari Kemis jbl. dengan
oepatjara jang besar djenazah
Raden Ajoe Pangeran
Soerja-

ningprang

ditanam

dimakam

keloearga di Girigendo di Wates. Djenazah almarhoem Raden
Ajoe

itoe tibanja

dimakam

ter-

seboet pada djam 10 pagi.
Pekoeboeran itoe dihadiri Ke
pala
Pakoealaman,
Pangeran
Soerjodilogo, Goebernoer Djokja Dr. Adam, pembesar2 keraton Djokja dan Pakoealam serta banjak lagi orang2 jang terkemoeka.

Mauloed

di Djokja

kan verslag2 sidang Tweede

Ka

mer jang telah disiarkan oleh A-

neta, menimbang perloe menjiar-

Grebeg

akan

diada-

kan Sekaten Dal 8 tahoenan. Mc
noeroet kebiasaan Sekaten
Dal
j-a.d. itoe soedah barang tentoe
lebih besar dan ramai dari pada
Sekaten jang diadakan setiap ta
hoen.
Sekaten Dal itoe akan diadakan dari tanggal 13 sampai tang-

gal 18 April 1940. (Aneta).

Gapi
berhoe-

Kamer

via Antara”)

wa oentoek membangoenkan dasar bekerdja-bersama jang moedah dapat diterima oleh kedoea
fihak dan moedah poela
dapat
diadakan
(realiseerbaar)
jalah
pembangoenan dalam waktoe se-

ment

tiek seloeroeh

ini adalah

Indonesia

dalam masa jang penting ini,
Jang demikian itoe dapat

di-

tang-

gal 17 December jbl. pada lebih
dari 100 tempat diseloeroeh Indo

dan

oleh

PARLEMENT

kepentingan

INDONESIA

boektikan dengan telah berlangpada

itoe,

4. Kepentingan

RA'JAT

jang - teristimewa
karenanja

KE: ENTI-

NGAN JANG TERBESAR dp. se
loeroeh PERGERAKAN RA'JAT,
5. GAPI

berpendapuran,

bah-

wa aksi oentoek mentjapai

IN-

nesia oentoek mengobar2kan a- DONESIA BERPARLEMENT hangan2 INDONESIA BERPARLE- roes dan 'wadjib didjoendjoeng
MENT,
tinggi oleh seloeroeh Pergerakan
2. GAPI berkejakinan, bahwa Ra'jat Indonesia,
Lebih djelasnja:
bagaimanapoen
djoega kegentingan doenia jang sekarang
ini
Soeatoe PARLEMENT INDOakan sama sekali meroakan berachir, tentoelah akan ter NESIA

perobahan2

jang

besar, bah sikap Pergerakan Ra'jat ter

djoega dan teristimewa dalam da

hadap kewadjiban Pemerintah di

erah2 djadjahan (koloniale gebieden). Oentoek
kepentingan

Indonesia

inendapatkan rasa bersamaan nasib dan rasa bersamaan tang-

Ra'jat akan sadar, bahwa ia ada

ini,

PARLEMENT

Dengan

adanja

INDONESIA maka

lah mendjadi bagian dp.

badan

goeng djawab, maka dipandang pemerintahan, ia toeroet menang
perloelah boeat membangoenkan goeng djawab akan nasib tanah
socatoe dasar (basis) boeat se airrja, Sebagai soeatoe tanda dp.
landjoetnja melakoekan

diri perekonomian bangsa Indo-

bersama

nesia jang kokoh dan merdeka.

sia dan Ra'jat Nederland,

3. GAPI

bekerdja

diantara Ra'jat Indoneberpendapatan, bah-

itoe dapatlah

dinjatakan

dalam

aksi ramai tg. 17 December jbl.
Boekan sadja partai2 politiek dan

golongan2

diwakili

oleh

student

Bestuurs

jang telah sadar da-

toe

Academie

di Djakarta.
Begitoe poela soesoenan comi
te congres telah dibentoek diketoeai-oleh toean Setijoano Wedono kota Soerabaja. Bagi jang ber
kepentingan jang akan berhoeboe
ngan dengan
comite dapat bersoeratan dengan alamat: paniteran congres VAIB: Patemon V/
40 per
adres
toean Soehoed,
Soerabaja.
Sana

Naa

lam politiek, tetapi djoega

BERPARLEMENT

dapat membanggakan diri menjorong ke-depan angan2 poli-

djadi

itoe, VAIB

ngan2

kan pendjelasan daripada toen- tjepat moengkin (op korten tertoetannja mendapatkan INDONE- mijn) dp. soeatoe PARLEMENT
SIA BERPARLEMENT,
dan soeatoe pemerintah jang me
1. GAPI dalam kepentingan ini nanggoeng djawab pada parle-

Aksi-ramai

wan

an Salamoen. Bentoek H.B. baroe (voorlopig) sampai menoeng
goe congres hampir sama dengan
jang lama dan pimpinan organisasi dipegang oleh toean
Dir-

Pa

Sidang GAPI-pleno pada tanggal 23 Februari 1940 malam hari
di Djakarta, setelah membitjara-

TIMOER

Congres
vereen. v. Ambtenaren
b.d. Ini. Bestuursdienst.
Dalam rapat pengoeroes besar
dari VAIB jang terachir ini antara lain dipoetoeskan, bahwa pe
netapan
hari congres ini ialah
tanggal 22 sampai tg. 24 Maart
1940 bertempat
di Soerabaja.
Poen dibentoek soesoenan H. B.
baroe
berhoeboeng dengan keloearnja toean H. Kartowisastro
dari H.B., karena beliau diangkat
mendjadi Wedono di daerah Pe
kolongan
dan seperti disiarkan
| poela dalam ssk., beliau poen min
ta keloear dari Dewan Rakjat se
bagai wakil VAIB. Kini dalam De

man,

Sekaten Dal.
Seminggoe
sebeloem

(Disiarkan

-soengkan

DJAWA

SOERABAJA.

pembitjaraan dalam Tweede
sidang Februari 1940.

Ra'jat

kita jang te-

Nenen IStaltjes)

toentoetan INDONESIA
dengan

163

Manufactur

Ma'loemat
Ten

SENEN

Ditempat jang baroe ini segala prijs' barang dapat di» SERVICE“
— AAN
rendahkan.,

AS

Pendjelasan

dosa Pesan Ir.

TEKAN

Persediatin

dahoeloe.

lai pembelaannja.
hoetangkan minoeman kepada- |:
Pengharapan boeat pekerdjanja. Tetapi — sebagai soedah le
an baroe di Bandoeng ada besar
bih doeloe dioemoemkan — ter |
sehingga
boekanlah
maksoed
boektilah bahwa terdakwa itoe
terdakwa
boeat sama
sekali
nganggoer dan oetang2nja tak
tak ingin membajar habis oebisa bajar.
tangnja.
Hal ini begitoe djoeSelandjoetnja amtenar O. M.
ga ketika terdakwa berdiam di
jang diwakili
Mr. F, van der
Malang dan Betawi.
Dussen
berbitjara
boeat meAmbtenaar O.M. dalam perngoetjapkan
permintaan O.M.
mintaannja — mengemoekakan.
Dalam
pemeriksaan, terdak-

dan Betawi soenggoeh berboeat

Indonesia.

oel, berdangsi2?

salah

saksi maoe meng-

njai

ngamoek dilahir dan bathin pe-

ap hari melihat pemoeda2
ng berpakaian & la Robert
ylor dan bernjanji serta ber-

ada

soe ini, maka

P.

kepadanja.
hidoep sebagai

Dia lebih soeka

. Oleh
karena itoe O.M.
menganggap dalam hal ini hoekoeIman
voorwaardelijk tak pada
Saksi
menerangkan,
bahwa
tempainja. Dengan berdasarka»
selama dia tinggal di hotel Besemoea ini O.M. meminta boeat
atrix memberi tahoekan kepaterdakwa
hoekoem
8 boelan
danja,
bahwa
dia itoe adalah
Ipendjara.
seorang pegawai N.V. N.K.P.M.
Kemoedian
pembela terdakOleh karena keterangan pal-

memboektikan,
bahwa
wa itoe di Bandoeng,

Doenia
sudinoin
Pektorinh
“djoega ta' loepoet dari pengaroeh 2.
Soenggoeh
menjedihkan
6 gaimana hebatnja angin mo- |
dernisme memoekoel dan
me-

' Boekti: Boekankah mata kita se

ini —

pemeriksaan
saksi
Sterenberg, bekas
Beatrix di Betawi,
oleh
griffier De-

djalan
oentoek ' memerangi
jieugdwerkloosheid — memberi
voorlichting dan daadwerkelijke
steun kepada pemoeda intellektoeil oentoek mewoedjoedkan
middenstand jang kokoh.
Sikap pemerintah tentangar
hal ini kami harapkan setjepat
moengkin.
Pemoeda jang sedjati haroes
sekoerang-koerangnja mempoe1.

Kena

soal

stenografis
Njonja Van
koeasa hotel
dibatjakan
wan.

MEA PMAMAN

TOKO ISMAIL DJALIL

'saan lebih doeloe jang dilakoeTelah
dioemoemkan ia didak“Indonesia pada peristiwa ini tambah ,,gadis toea”, disebabwa melakoekan penipoean kepa | kan parket mempoenjai kesemsoenggoeh
lebih dari penting. kan pemoeda takoet kawin.
patan jang sepenoehnja
boeai
Kedoedoekan poetera-poeteri In
Oentoek mentjoba memerangi da beberapa orang jang poenja | memperbaiki penghidoepannja.
ia pada hari kelak, kalau sekalian
ini pemoeda haroes hotel dan orang jang poenja ge
Maka terdakwa tidaklah akar:
| doeng
tempat
menjenangkan
soedah menerdjoenkan berpendirian:
An non
dihadapkan
kemoeka
hakim
hati
dalam gelombang
masjadan diberi kesempatan boeat
Terdakwa menetapkan
keteDjika dapat mendjadi ambat Getah sepatoetnja menmentjari pekerdjaan lain.
rangan jang dahoeloe.
perhatian pemoeda2,
otenaar baik.
.Sekalipoen begitoe terdakwa
. Djika tak dapat, senantiasa | Sesoedah itoe soerat ketera- | tidak mempergoenakan
kescmbersedia menggoeloengkan ngan, jang memoeat verslag patan jang diberi
ta
Boekankah soal ini menge- :
i pemoeda-pemoeda seloeroeh
jika mereka meninggal-

Pena Mapan
EP AN ENENENNNN
AN MANA

de-

oetangnja

oetangnja
itoe tidak
|sjah lagi boeat ditagih oleh ka

Radja penipoe.

terhadap masekareng

Boentoet

nasib Snsd

laa

(Ni | sampai

Oleh

ASAALAH

menoenggoe

pembajaran

ama

golo-

dari berdjenis-djenis lapi-

san Ra'jat, dari berdjenis-djenis
pendirian
dan kepertjajaan dengan Spontaan telah toeroet mengambil bagian menjeroe
kan dan mengharap2kan: INDONESIA BERPARLEMENT.
Soeatoe
pendirian dan sikap
jang spontaan jang poela dapat
dinjatakan dalam Kongres
Ra'jat Indonesia jbl. njata ada bersifat ,,l o ya a 1” dan mengenggam poela
soeatoe pertanggoengan bersedia melakoekan
BEKERDJA
BERSAMA-SAMA
diantara Indonesia dan Nederland

berdasarkan

atas KEPERTJAJA-

AN dan PENGHARGAAN satoe
sama lain dan jang moengkin akan mendjadi lebih rapat dan erat, djika pengharapan Ra'jat In
donesia jang njata Hak dan siah
itoe, dapat dipenoehinja.
Sikap dan pendirian jang demikian itoe dapatlah diharapkan
akan memberi
pertanggoengan
PERIKATAN jang kokoh daripa-

da Ra'jat Indonesia akan berdiri
di belakang
Pemerintah dalam

waktoe jang bahagia dan dalam
waktoe
jang
soekar (in voorspoed en in tegenspoed).

GAPI mengarahkan semoeanja

itoe njata-njata pada pekerdjaan
boeat meroepakan ,,o p bou w”
(pembangoenan)
jang positief
dan TIDAK
boeat meroepakan
satbraak” (pembongkaran)
jg. negatief, semoeanja itoe oen

toek mentjiptakan satoe: ,, HOME
FRONT” (perlengkapan
dalam

negeri sendiri)

dalam

waktoe jg.

bahagia dan dalam waktoe jang
soekar.
Djakarta

24 Februari

1940.

Secretariaat Gapi
Abikoesno.,

Oleh K.B.I. tjabang Soerabaja
telah dirantjang akan mengadakan Pasar
Derma Kepandoean
(P.D.K.) atau padvindersbazaar
seperti jang diadakan pada ta-

roe diboeka ini setiap hari ber'doejoen2 tamoe
datang
boeat

'OEAN Soekawati ada mem- ng belandja jang haroes dike- menjampaikan
koerang enaknja
batjakan salah satoe bagi- Tocarkannja oentoek menolong | ka terhadap perlakocan kaoem maan dari soerat djawaban Peme- oem keloearganja.
:
djikannja.

rintah, laloe ditanjanja, boleh ti- |

'daknja

|

menarik

kesimpoelan,

hoen 1938.
Sehingga ada satoe diantara-| Diwaktoe padvindersbazaar inja terpaksa
ditoentoet dengan toe pada tanggal 6/7 April 1940
djalan pengadilan, dan dipersa- |akan dipertoendjoekkan permailahkan meroesak tanda tamat be 'nan toneel, bertempat di gedoeng

Peratoeran jang perloe menoe-

'roet pikiran tocan Mansvelt telah

bahwa kalau perloe dita- ada jang didjalankan dan ada
nah Seberang akan diadakan djoe poela jang sedang didjalankan.
.ga peratoeran oentoek melepas- Oentoek itoe tiadalah perloe Ia

ladjar

kan amtenar B.B. Indonesia dari gi diadakan pemeriksaan.
Teta
Memang demiki “pi kalau kita hendak melepaskan
| amtenar2 B.B. Boemipoetera daan maksoed Pemerintah.
tjengkereman oetang, maka
tri
Sebagai soedah di dengar oleh

sekolah achirnja di hoe-

Stadstuin. Pasar Malam Derma
akan diadakan poela pada tang-

koem denda f 5.— oleh landrech-

- ikatan oetang.

| gal 8 dan 9 Juni 1940, dan

ter.

loem masoeknja pengadoean2 da

Segala alat2, baik oentoek

'tocan Soedibiokoesoemo dari ke hendaklah dengan selekas-lekas- Pri loear kota, sehingga perloe se
- terangan Pemerintah waktoe men

djawab toean Soetardjo, perkataan:

kalau

. memboeka

seorang

“segala

amtenar

rahasianja

tentang keadaan ocangnja, maka

»biasanja”
hal itoe tidak akan
berpengaroeh kepada djabatannja, maksoednja ialah jang demi
kian ini: kalau ada seorang amte

nja

dimoelai

memerangi

penjakit itoe dengan peratoe
ran. Oleh sebab itoe baiklah ki
ta nantikan dengan tenang dahoe

loe apa hasilnja pertjobaan jang.
akan kita djalankan ini.
Apalagi dengan

pertjobaan

ini

mandangan

jang selengkap

leng-

teroes dalam djabatan B.B.

Se-

bagai soedah diterangkan dibagian lain, pendirian
Pemerintah

oetang

dalam

perka-

|

perhatian

penoeh.

mereka

Sesoedah

toean

Mansvelt,

t.

tidak berhoeboe-

kan pendapatnja tentang peratoe
ran jang diandjoerkannja itoe.

ngan dengan peratoeran jang sedang mendjadi pembitjaraan ini,

rena t. Socangkoepon dapat mem

karena keadaan amtenar jang soe

benarkan

itoe sebenarnja

' dah tidak dapat diharap lagi pas
ti akan ketahoean djoega dan per

timbangan terseboet akan diada
kan djoega, meskipoen peratoeran melepaskan oetang itoe tidak

ada ataupoen

soedah ada.

Pemerintah

bersenang

Pemboekaan
Ismoetijar.

pendapat

Pemerintah,

bahwa resident dan regent tidak
boleh tidak mesti toeroet tjam-

apa sebabnja

maka

tie telah diambil. Semangat dalam konperentie baikpoen dalam

banjak amtenar B.B. Boemipoete
ra jang beroetang banjak, t. Soeangkoepon lain pendapatnja dari
Pemerintah.

djalan

mana

jang

rapat tertoetoep maoepoen
dalam rapat oemoem kelihatan sangat gembira.
Jang lebih mengherankan, ada
lah koendjoengan bok tani ng

berdoejoen-doejoen toeroet
njaksikan dalam
bitjaraan.

ra t. Soeangkoepon salah paham,

akan dipilihnja. Dan jang dipi
kalau hal itoe tidak Pee
lihnja itoe ialah seperti jang te- lagi disini.
lah dioeraikan diatas itoe. PerToean
Kan meminta soepaja

atoeran itoe akan didjalankan

“sebagai pertjobaan sadja
doeloe, soenggoehpoen Pemerin
tah pertjaja bahwa djalan jang
dipilih itoelah jang sebaik2nja.
Kalau

penjakit

tang banjak

memboeat

oe-

itoe hanja ditjegah

masjarakat

terhormat

itoe dapat

saja pasti-

bahwa

dengan peratoeran ,,dari atas” sa
dja, tentoelah tiada akan dapat

itoe

soenggoeh-soenggoeh

diharapkan pekerdjaan itoe akan
berhasil dengan memoeaskan. Da

nja.
Oentoek

kata toean

Mansvelt. Oleh sebab itoe perloe
benar —

seperti

telah diterang-

“kan djoega lebih dahoeloe —
perkoempoelan amtenar B.B. Boe

kedoedoekan

mereka

ad:.

di ingat dalam menetapkan gadji

:
memboeangkan

kea-

ini,

Pemerintah tentoelah

tiada akan dapat bekerdja seperti

perkoempoeian itoe. Hendaklah
dioesahakannja — 'menginsjafkan

Kan tentoe
jang

dibitjarakan

anggota2nja, oemoemnja soepaja
mereka itoe hidoep menoeroet be

naga sendiri.
. Berhoeboeng

sarnja

an t. Kan, Pemerintah dapat mem

pentjaharian mereka itoe

choesoesnja soepaja sekali
—..dan
kali djangan
memboeat oetang,
djika tiada
perloe benar-benar.

beritahoekan,

pendapatnja

dengan
bahwa

menoeroet

soedahlah

dikeloearkan

belandja

jang

haroes

berhoeboeng

de-

meskipoen

me-

ngan pekerdjaannja dan adat jg.| reka termasoek orang jang terting|.
haroes dipakainja, baikpoen ten-

gi kedoedoekannja.

himpoenan

dari Kaoem

Soepir

(Bond Indonesische Chauffeur)
“ berdiri di Soerabaja, dan baroe
! | sekarang bisa dioesahakan me-|
ngadakan Gedong bertempat di

— Kramatgantoengstraat no. 44.
.

Dengan berdirinja gedong
— boekan sadja setiap waktoe
| pat dipergoenakan oentoek

Na

Sabpindo meloeaskan diri.
Akan

bergari

wa Sarekat Boeroeh Partikelir jg.

ini baroe berdiri di Soerabaja akan
da mempoenjai tjabangnja di. Djake- karta. Poen dari beberapa tem-pentingan organisatie, poen seti- pat disana soedah berdiri persia- '

soedah

diben-

toek dan adalah sebagai berikoet:
Beschermheer: R.M. Toemenggoeng Moesono, regent Soerabaja, Eere Voorzitter: R. Radjamin,
wethouder

Gemeenteraad,

disch Adviseur:

Juri-

Mr. R.M. Gaafar

Pringgodigdo, ketoea K.B.I., Mr.
Soesanto Tirtoprodjo Referendaris dan gedeputeerde Provincie
Djawa Timoer Wakil ketoea K.
BL), Technisch Adviseur: R.
Moehani Prasetya Winoto, controleur
Malaria Bestrijding, Financieel Adviseur: R. Notodiharinspecteur

Levens-Verzeke-

ring
Boemipoetera,
Voorzitter
Hoofdcomite Dr. R. Wignjodipoe
ro, particulier
dierenarts, ViceVoorzitter:
R. Abdullah Saman,
Commies redacteur v. reiswezen.

Plaatsvervangster

V.V.: Mevr. R.
Se

cretaris I: R. Moerjono p.a. Gew.

Ind. Arts

P.G.D.

Penningmeester
Wignjodipoero,

dokter,

II: Mevr. R.A.
sedang Commis-

sarissen Dawoed, Widjajadi dan
Nona Soepiah.
Pendapatan

dari Pasar

soeatoe kekeka-

oleh Kena raan
Nasional Indonesia.

kl. 700 orang,

kabarnja

akan diperloeas dan dibesarkan
lagi, sehingga memadai dengan
keperloean rapat-rapat oemoem.
Sebagaimana

pembatja

telah

P.P.A.J.,

pada perhimpoenan2:

melalaikan

bantoean

moreel,

teroetama

per-

bantoean materieel. (Antara).
MALANG.
Pemoeda Andalas.
Sabtoe malam Minggoe tang
gal 9/10 Maart 1940, perkoempoelan Pemoeda
Anda-

las
Malang akan mengadakan pertoendjoekan toneel ber
tempat digedong Emma Theater
jaitoe

goena

memperingati

“3

tahoen berdirinja Pemoeda Anda
las. Adapoen
permainan jang
akan dipertoendjoekkan ialah jg.
mewoedjoedkan
kesenian dari

Andalas (Sumatra)
hoofdtoneel

mendapat tempat.

tjamnja

akan

dan

dimainkan

permainan.

tjampoer

Jang

dalam

itoe oeroes

belakangan

ini

soe

lebi

aneh lagi jaitoe adalah orang2
jang

mengakoei mendjadi ahli

waris

dan

memiliki

tanah2

d

itoe
mesdjid.
Sehingga mendjadikan keroegian kepada itoe
mesdjid dan Oemat Islam, boek
tinja.
a. Mesdjid itoe mempoenjai -

roemah mesdjid wakaf jang ter :

Ng
:

4

t

BIJKANTOOR

&

Credistboeat

sementara

Bouwspaarkas
ditempatkan

KETJIL
Kantor

diboeka:
Sore

N.B.

di RADEN

pelam:r2
pelamar
Prospectus

SALEH

2, telf. 2568 WI.
djam

8 sampai djam 1 siang.

dari djam 5 sampai

Lowongan

sInsula"

tempo

djam 8.

hari soedah terisi. Kepada

dioetjapkan terima kasih. Beberapa
masih
akan
mendapat
balasan
dan lain2 keterangan beloem bisa

dikirim sebab sedang ditjitak.

“PEROET KEMBOENG,
t.
2,
2
4
Hi
6.
M

Peroet kerasa tida enak
(rasa penoeh), :
Osloe -ati
berasa
njesek,
Banjak
keloear
angin,
Eadan
berasa
dingin,
Koerang
napsoe
makan,
Tidoer
soesah
sekali
INOEMLAH
SEKARANG:
DJAMOEK

TOEDJOE

Ditanggoeng
Harga

$$
:

ANGIN

terbebas dari segala kadoekahan.
FI. besar f 1—,
/2 Fl. £ 0,50
Bisa dapet pada:

Djamoehandel & Industrie ,TJAP LAMPOE"
Bat. C.: Sawah - Besar 2N- Telefoon No. 5563 WI.

Bandoeng: Tjikoedapateuh 233F-Telefoon No. 1084,
Tjimahi:

Drogistery Carelli.-

Toko Beng, Plaboeanweg.
Buitenzorg: Centrale Drogistery Gasfabriekweg.
Na
1 Ha 0 Laik Sean
252.
Soekaboemi:

sebagai

atoe tjeritera jang berkepala ,,Se
sal jang tidak bergoena” dan ma|

Ara

pakai oleh Gemeente Tjirebon,
sehingga mendapat pergantianisaban boelan &- f57.50, tetapi
19 Juli 1930.
Bersamaan
dengan ,,herinne- sekarang Gemeente tidak berani
sebab
ring” itoe djoega dikirimkan ran lagi mengeloearkannja,
tjangan verordeningnja jang mak ada ahli waris jang mengakoe
milik dalam itoe
soednja melarang seseorang jang mempoenjai
“ai
mesdjid.
didjalanan
oemoem atau dapat
terlihat dari djalan oemoem meb. Saban2 hari Djoem'at wak- :
ngadjak , seseorang lain oentoek toe lohor
pintoe gerbang itoe g
melakoekan
pelatjoeran, walaumesdjid dikoentji sehingga o- |
poen dengan
tanda apa djoega rang2 jang oezoer sembahjang
adjakan itoe, melarang seseorang Djoem'at,
tidak bisa sembahjang ditjoerigai tidak baik tirig- jang lohor disitoe.
kah lakoenja
berdiri di djalan2
Cc. Pendoedoek
bangsa Arabi
atau berdjalan dan/atau berkenda Gisitoe sekarang ada doea parraan kian-kemari.
Mereka jang ti le Jang menganggap itoe
melanggar atoeran terseboet dia mesdjid tetap wakaf, apa lagi us
tas itoe
diantjam dengan hoe- ada batoe marmar jang mene- «
koem badan lamanja delapan ha- rangkannja terletak dekat pin- ri atau hoekoem denda paling be toe gerbang mesdjid. 2e. Jang me '$
sar f 25.—, dan djika seseorang nganggap bahwa wakafnja be- 2Tg
jang telah pernah dihoekoem o- loem 10076 sebab masih ada mi
“
leh karena itoe melakoekan lagi lik seseorang.
Boeat.
mendjagakan
keamaperboeatan seperti dahoeloe se8
dang tempo satoe tahoen terhi- pan dan kechoesoe'an orang ber .
dan pentoeng dari moelai dihoekoem be- ibadat 'oemoemnja
loem habis, maka ia diantjam de- Goedoek Arab di Tjirebon Choe
ngan hoekoeman badan paling Ia scesnja, soedilah apa kiranja
negeri soeka memma 16 hari atau hoekoeman den pembesar2
perhatikannja, teroetama toean
da paling besar f 50.—
Regent Tjirebon jg. tanggoeng
tentang oeroesan waAdakah mesdjid wakaf mendjadi djawab
$
kaf.
milik orang?
)
Adapoen
jang
menjebabkan
A.G.S. menoelis:
Boeat di kota Tjirebon tidak 'kekoesoetan mesdjid itoe ialah
foeloes,
sebab kekajaan
ada seorang djoega, jang tidak soal
itoe
mesdjid
banjak
djoega pekenal kepada fabriek rokok B.
ngasilan
nja.
A.T, Kalau kita berdiri dimoekanja melihat kedjoeroesan ba200025230600400000000090
rat laoet
(lor-koelon), maka
tampak ada menara ketjil, itoeFONDS
KEMATIAN
2
:
lah dia menara
mesdjid ,,Al- 2 Abonne's lamanja5 paling
9
noer”, jaitoe
seboeah mesdjid @ sedikit 6 boelap, djika mejang hampir tersemboenji oleh € ninggal, asal tidak me- noenggak, dapat uitkeetoko.
aa
ring f 25.— (dosa poeleeh
Menoeroet
riwajatnja
itoe
:
:
:
:
lima
roepiah).
mesdjid moelai dari dahoeloe
kala sampai
ini hari mesdjid 000006000400000100000004

Armenzorg, Pro Juven-

ja soeka memberikan bantoean
dalam hal apa djoega, baik per-

circu-

lair dari kepala Tucht-, Opvoedings- dan Armwezen di Betawi,
circulair mana maksoednja minta timbangan R.R. Cheribon oentoek memberantas prostitutie (pe
latjoeran) di Regentschapnja. Itoe circulair dikirimkan pada tgl.

tute, Dieren Asijl, P.K.O. Moeham
madijah, dan Perkemahan Kepan
doean Indonesia Oemoem (Perki
no).

makloem, djika gedong ini dipergoenakan rapat, maka banjak o-

rang jang ketjewa disebabkan ta'

R.R. Cheribon

Derma

Ki Soetopo mendjawab, baiklah kehormatan itoe diterima saini adalah

PeseikSen
dengan pelatjoeran,
Pemb. menoelis:
Coll. v. Gedeputeerden Prov.
Djawa Barat memperingatkan ke
pada
R.R. Tjirebon oleh karena

Kepandoean ini sebagian akan di
hadiahkan

selaloe meng

di kota Tjirebon, sampai seri
kali pembesar2 negeri terpaksi

man p.a. Dr. Wignjodipoero, Pen
ningmeester I: Dr. Angka,
Ge-

Karena segala oesaha ini akan

oentoek

Djakarta.
Kepada kita dikabarkan, bah-

terseboet

ditjoerahkan oentoek kepentingan
oemoem pihak K.B.I. disana meng
harap agar pendoedoek Soeraba-

kehormatan

Akan
diperloeaskan.
Kita mendengar kabar, bahwa
Gedong
Nasional di Boeboetan
hanja tjoekoep
1 jang sekarang

di

Derma

jang

Gedong

lap malamnja akan dipergoenaGedong B.I.C.
Pemb. mengabarkan.
aa
Anna
goena mema
kaoem Soepir semogaSoedah antara 1 tahoen per-|

dengan

tidak lain disebabkan atas pimpinan jang soetji hati melakoekan kewadjiban jang diserahkan

ngan tegas, haroes menanggoeng

akibat-akibatnja,

kepalanja

wa, bahwa pemberian hormat itoe

Selandjoetnja soepaja mereka i- dak menoeroet kehendak Pemerin
toe hemat-hemat berbelandja, ba tah jang soedah dinjatakan
de
ik tentang

K. Hadjar Dewanto-

lan antara keloearga Taman Sis-

nja kalau amtenar jang tidak hen

beschermheer,

meente

dja,

selajak-

Soesoenan

Hoofd- dan -Sub Comite's Pasar

kedatangan
ro.

rat
menerima
setinggi itoe.

pewanla

minoe-

Laboratorium, Secretaris Il: Ngat

loe beliau berbisik kepada Ki Soe
topo jang maksoednja sangat be

djaan jang dapat dilakoekan per
koempoelan sekerdja dengan te-

menjimpan

maka ketoea rapat meminta kepada hadlirin soepaja berdiri sekira 2 minuut goena menjamboet

ngan Ki Soetopo Wonobojo, la-

tentang peker-

goena

Soedirman, lid Gemeenteraad,

Ketika itoe Ki Hadjar Dewantoro berdoedoek sedjadjar
de-

bagi t.
akan djelas, dari hal

beton,

rensi Djawa Timoer jang baroe
ini di. Malang dilangsoengkan,

ngapoerantjang, dan ada djoega
jang 'mengatjoengkan tangannja
kearah atas.

mipoetera
sendiri
toe- |oeroesan jang lain-lain.
roet
bekerdja
dalam per
Tentang perkara itoe

kara

Dewantoro merasa
berat.

noendoekkan

itoe perloe diselesaikan

gedoengnja dengan sewa jang se
rendah-rendahnja sedang penera
ngan akan diberikannja dengan
pertjoema.
Lapangan Stadstuin
poen dapat dipakai dengan pertjoema poela asal penerangan ditanggoeng oleh K.B.I. sendiri. La
in dari pada itoe dipindjamkan
poela 700 koersi dan satoe bak

djo,

Permintaan ini diloeloeskan oleh sekalian hadlirin, dengan me

daan
jang boeroek itoe dengan
sebaik-baiknja,
Pemerintah tjotjok sekali dengan
pendapatnja
anggota itoe, bahwa selain dari

oetang

mi
pem-

Di waktoe. pemboekaan konpe

di

Hindia ini. Kepada pembitjara jg.
kan,

lam hal ini benarlah

Ki Hadjar

ditetapkan dengan
mengingat,
bahwa kedoedoekan mereka itoe
teristimewa dalam

Maps ap,

Masing-masing spreker mempergoenakan bahasa Djawadipa.

gadji amtenar B.B. Boemipoeteraj

pemoeka dari Vereeniging Stadstuin, berdjandji akan menjewakan

man.

da-

Seperti kata toean Mansvelt
adalah Haa
make oentoek
memboeat|
Tetapi karena telah banjak beseling banjak itoe. “Pemerintah |
nar jang diterangkan tentang sepoen telah menimbang doeloe bab-sebabnja itoe djanganlah kimasak-masak

oleh t.

Kaoem Tani dan hak-haknja.
Beberapa kepoetoesan dan mo

poer, soepaja pertjobaan ini
dapat berhasil baik.

Tentang

dipimpin

Njonja Soedirman berbitjara
tentang memberi beberapa nasehat tjaranja akan mendjoeal barang hasilnja.
Kemoedian
t. Soedjono selakoe P.B. berbitjara kemadjoean

hati, ka

oen-

berbagai-bagai sokongan dari se
genap soedoet. Toean Simons,

mendapat

Soeangkoepon jang membentang

maoepoen

goena mengoeroes
ra tsb.

itoe sekaliannja koendjoeng, poen dari pihak Pe
merintah
akan menimbang de- dan apa sebabnja maka mereka ngoeroes Besar Parindra toeroet
ngan soenggoeh2 tentang dapat itoe beroetang sebanjak itoe be- hadlir menjaksikan dalam konpeEr
tidaknja memegang amtenar itoe nar!
rensi tesb .
Pe-

toneel,

toek keperloean pasar derma, K.
B.I. di Soerabaja telah mendapat

nar jang keadaannja soedah ti- | kapnja tentang banjaknja ambte- |
Ketjoeali
beberapa Parindrisdak dapat diharap lagi akan da- naar jang beroetang, banjaknja ten dan S.W. memperloekan ber

pat mendjadi baik lagi, maka

perloean

ke

kali di ini waktoe pengoeroes me
njediakan tenaga jang meloeloe

Conferentie Roekoen Tani.
' Dalam konperensi R.T. daerah
Soerabaja bertempat di Wringin|
anom pada tg. 18-19 i.b., telah

tentoelah kita akan mendapat pe

ber-

tempat ditanah lapang Stadstuin.

Hal itoe beloem terhitoeng be

pendoedoek

Ona BAR
aan

Poen badan penolong jang ba

dan

sea

(Penostoep)

TIIREBON.

perboeatan
gemparkan

aga Mala

Pasar Derma K.BI.

Consultatiebureau Sabpindo.
Iv

BARAT

Pa

dan | Ostangnja

DJAWA

@

Ilap-tlap Karl Mdvertentie
“Patjars F 1.. sekali masat

O
@

manga
#

BB.

pan tjabang dan menoenggoe saDan sekarang Pengoeroes C.O.
atnja dari Pengoeroes Oemoem| GNI bekerdja giat oentoek meakan melantik tjabang2nja.
ngoempoelkan soal ke ocangan.

seceooo0

| Voolkarand”

Lembaran

sinaa
kn
jang Bean tuban
-so'al parlement atas permintaan
PSI. I. tjabang Tjirebon. Sete
lah - 1 djam so'al parlement

itoe dibitjarakan, tampil kemoe

| Ika t. Kartoebi jang membitjaIrakan soesoenan organisatie P.

Pai IS.LI. beserta werkprogramnja.

Laloe tampil kemoeka t. Zainal-Abidin. Baroe ia 4-5 menit
berbitjara ia oleh politie tidak
| diperkenankan lagi berbitjara,
ia membitjarakan
oleh
karena
maksoed kedatangan V.O.C. di
| Indonesia.
Toeroen t. Zainal Abidin delantas ngan seroean: Hidoep Indonesia

“alabatin,

Loekanja

1g.

pleister sedikit.

We

ditempel, | Berparlement!

Setelah itoe berbitjara beberapa sprekers jang menjamboet
brief- : rapat P.S.I.I,

kemaren ia sekoenjoeng?
soerat

sematjam

art dari C.B.Z.
$Na
Ta

Dag:

sesoedah

— Poekoel 12 pa
toep .
:

16 Febr.

rapat ditoe

(Bagi
jang
bersangkoetan
perloe kita beritakan, bahwa se
saknja dan bandjirnja copy, ma
ka penempatan berita ini lambat.Kiranja soeka mema'afkan.

dibikin toeng-

e doeloe seminggoe, baroe di

Red).

Bersama

ini kita minta

soepaja oetang ongkos roe-

mah sakit jang tertoelis di
2

. Pabrik teh habis terbakar
Malam Djoem'at jang baroc
laloe salah satoe pabrik
jang
Itertoea dari kedoea pabrik teh
kepoenjaan
onderneming
teh

V
ini (f0.60 alias anem poeloeh. sen), selekas-

“lekasnja

Sambawa terbakar
derneming

dibajar (atau di-

nja

o kirim postwissel) kepada
administrateur C.B.Z. Batavia-C.

92—40

Reg.

Sebab kebakaran

pak

dari kajos pada

No.

kaga”

itoe

tidak di-

tak ada. Keroegian
ditoetoen
asuransi. Pabrik jang terbakar
itoe sebagian besarnja dibocat
tahoen

1910.

. Peroesahaan onderneming tel:
jang terbesar itoe diteroeskan.
Pabrik jang kedoea
didirikan

10 tahoen jang laloe dan terietak 5 kilometer djaoehnja dari
pabrik jang .mendjadi
makanan api.

sekantor itoe terke-

Para

letak-

Barat-Daja

ketahoei. Ketjelakaan manoesia

aa “hegitsn soeratnja jang
ha-sopan itoe.
Kawan

kilometer

dari Tasikmalaja.

— Djikalau ini oetang tidak lekas dibajar, nanti
|. kita akan serahkan kepada
jang berkewadjiban (tijdse

49

habis. On-

teh terseboet

me-

“oetang,
tapi
kalau
abis ketoebroek lantas

KONGRES ,,PASOENDAN”
SEPERAMPAT ABAD.
Siaran Perscommissie ,,Pa-

: lantas kloear, tentoe
: mesti bajar

soendan” (PERKOPAS).
Arti seperampat abad.

aman
ni

emkan,

Ta

bikin soerat

misalnja:

,,/Memperma'-

bahwa

berhoeboeng

Berhoeboerg
dengan genapnja seperempat abad itoe, Kong
jang ke 25 ini,
res Pasoendan
jang akan dilangsoengkar di
| kota Bandoeng pada tanggal 21
sampai tanggal 25 Maart '40,
diartikan

soeatoe Kongres

Pe-

(Jubileum-Kongres)

ringatan

'| BesLurr TNDOH.

Hoofdcomite:

Lantaran apa golongan pegawai ondernemingen bangsa kita
demikian
rendah positienja?
karena tak bisa

Voorzitter: T. Rg. SastraatS. Eeng mencelis:
|
Teman sedjawat dari penoe-

madja.
Vice Voorzi. T, Atmadinata.
“Seer” IL: TH. Mara.
Seer. II. T. Boeldan

lis, ia baroe

masoek

ke doea Pagina III

comut

mendjadi

membelanja,

karena,

berlainan

kaoem senasib dengan saja (go- | sekali
dengan
lain-lain goloKepada beberapa penanja
longan
pegawai
ondernemingan.
Golongan
jang
lain telah
Penningm: T.Soedjono.
Dimana
dapat
beli | ngen),-asalnja ia mendjadi semempoenjai ,,pajoeng” oentoek
Commissarissen: Nj. RoemBoekoe?
| orang
pegawai Gouvernement,
sari,
,menedoeh” jang tegoeh!
SeNj. Atmadinata, Nj. dr.|
karena dipetjat dari djabatan- baliknja golongan pegawai onBeberapa pertanjaan telah di
Djoendjoenan, Nj. Moeh. Enoch,
nja. Baroe-baroe ini teman saja Gernemingen ' bangsa kita
N. Enoeng (Jopi), T. Djajadire- madjoekan kepada kita dari ma
itoe telah menerima sepoetjoek masih njenjak!
tjam2
fihak,
baik
didalam,
madja,
T, dr. Djoendjoenan, T.
soerat dari seorang pegawai
oepoen
dilocar
kota
Djakarta.
Didalam harian jang terbesar
Soekanda, T. Soehari, T. Momo,
B.B.
(A.W.) dalam bahasa Soen ini telah berkali-kali dioeraiBratakoesoema, T. Hadi dan T.
da dan sebagian dari isi soerat kan soepaja kacem boeroeh onMereka menanjakan dimana
Madnasih.
itoe saja koetib maksoednja ke dernemingen
'bisa beli boekoe Perdjandjian
'akan| selekasnja
dalam
bahasa
Indonesia
seperti
Voikenbond
(Drs.
Moh.
Hatta
memperdirikan
soeatoe vakbond
Bah terseboet diatoer setjaberikoet:
sebagai
djoega golongan lain,
ra demikian:
|f0.40) dan Beberapa soal ceang
baik
pegawai
Gouvernement
(Bondan f 0.20). Oentoek mer- |
maoepoen partikoelir.
djelaskan, maka kedoea boekoe
Kemis 21 Maart 1940 sore:
Kabarnja telah bekerdja di
Sekarang telah berdiri S.P.P.
Lampion-optocht Pasi, Pa- itoe adalah dikeloearkan doeloe
R.O.
(Rubberonderneming
E.),
I.
(Sarikat Pegawai Partikelir
soendan,
Jopi, Jop, Popi, Pop, oleh publicatie-bureau
Masjasjoekoerlah
Indonesia)
dikota
Djakarta
dan moerid2 sekolah Pasoendan
rakat.
Kini jang mempoenjai
Tetapi moesti sementara sa- jang djoega
telah berkali-kali
dan Pasi.
simpanan oentoek didjoeal ialah
dja, karena djika datang besluit terbatja dalam ,,Pem.” ini
Malamnja
madjallah
,,Pebesloten vergade- administratie
benoeman haroes selekasnja ma
Tjobalah, toean-toean pegaring,
njoeloeh,”
Rawamangoen 233, |
soek
dienst
dan
kalau
besluit
wai
Ondernemingen bangsa kiDjoemahat 22 Maart 1940:
Bat.-C.
| Gouvernement
toch
ada hak
ta,
moelailah
dari
sekarang
Pagi-pagi:
Sport-demonstrapensioen,
sebaliknja,
besluit
djoega menjingsingkan lengan
tie teroes Besloten Vergadering
. Menoeroet pendengaran kita
Sore: Memboeka tentoonstel- kalau lebih dari 10 dapat kor- R.O.” hanja ,.tjidoeh” (loedah badjoe oentoek membentoek soe
EH.) belaka,
djika tidak disoe- atoe vakbond.
Kepada Pemimlingen. Malamnja Besloten Ver- ting.
kai
dan,boleh
lari”.
pin
S.P.P.I
saja
madjoekan, legadering.
Engz-enz.
bih
baik
sekali
djika
Bestuurs
Saptoe 283 Maart 1910:
Kiranja
jang maoe beli akan
Wassalam.
S.P.P.I
mengandjoerkan kepaPagi-pagi: Besloten Vergade- berhoeboengan
sadja
dengan
da
sekalian
pegawai ondernemiring.
Sekian
sari
dari
isinja
soerat
adres tsb. Kita sendiri tak poe|Ingen
diseloeroeh
Indonesia ini,
itoe.
Sore:
Receptie. Malamnja:
nja.
soepaja
mereka
insaf
dan soeBesloten Vergadering.
Dengan adanja soerat jang
paja
golongan
jang
terlembek
Minggoe 24 Maart 1940.
Pengiriman pidato t. Soed di - sematjam itoe boekan main ter
haroenja hati saja, penoeh ke- ini akan bisa membela defaPagi-pagi:
Openbare VergaGemeente S'baja.
lambat
Jaoen djaoeh
sedihan, djemoe dan lain-lain: djatnja,
dering.
dari
perkataan
,,besluit
tjidoeh
boekan
karena
sedih
lantaran
Mengingat nama s.k..harian,
. Sore: Kampvuur ,,P.O.P.”
(loedah)”,
,toekang
sadajapenghinaan jang menocelis soeMalamnja: Gecomb. besloten maka djanganlah kiranja toean
Gaja”, enz-enz.
Vergadering
Pasi-Jop-Pasoen- menjesal, . kalau toelisan toean. rat itoe, akan tetapi sedih ingat
nasibnja kaoem boeroeh pegaitoe kita tak bisa memoeatkan
dan.
wai
ondernemingen jg. kedoedoe .....,
nja,
karena
terlaloe
pandjang
Senen 25 Maart 1940:
kannja
10046 tidak memoeas- £
kirimSore: Reunie
(malam perpi- dan apabila toean bisa,
kan. Oetjapan penoelis soerat $$
kanlah lainnja jang pendek2
sahan).
terseboet
memang selaras de- NN
penting.
Terima kasih atas ke
Perhiasan anak2.
ngan boektinja.
giatan toean.

Doeloe telah kita peringatkan,.

agar soepaja anak2 — sebaik-ba
iknja —

djangan memakai perhia

san jang mabal

harganja karena

sering sekali terdjadi perampasan
didjalan.
Kemarin
telah terdjadi poela
perampasan atas doea anak perempoean
moerid
dari
Ardjoena School Kebonkelapa. Keraboe doea orang anak itoe telah

dirampas orang di Gang Natawi

djaja, waktoe mereka poelang keroemahnja.

1 ketjelakaan atas diri | seperempat

sehingga toean dirawat
Ge CB,
toean
beroetang
f 0.60
(enam
poeloeh sen)”.
1 kaga' begitoe! Sekoeseolah2 berkata: ,,Hai,

bajar,

nanti akoe tang-

abad.
TAN
Soedah
barang
tentoe ,,ben|
toek” dan ,semangatnja”, lain
saanu
-.
PERAN Maraansegar,
SENAR
dari pada jang soedah-soedah.
Lebih-lebih poela mendjadi penTOERKI
tingnja,
karena Kongres Peri- |
Kapal Ingegris dilaoetan
ngatan ini, dilangsoengkan daToerki
lam masa oedara Internasional
Istanboel
23
Febr.
| penoeh kekeroehan dan kegenti- |
(Transocean) :
ngan.
Kemarin diterima pengesaTetapi
mengingat keadaan
han
atas berita jang menjatamasjarakat Indonesia sekarang
kan, bahwa dilaoetan territoriini,
mengingat poela masanja
aal Toerki, di dan dekat
Selat
Indonesia bergelora” menoenDardanellen
nampak
beberapa
toet
hak dan
kewadjibannja,

a
sn Rapat diboe
—. ka poekoel 9 precies.
T.. Soebari membatja bebe-

maka Kongres ini akan diatoer

kapal2

begitoe roepa,

ketika ternjata, bahwa ada sebocah kapal Roeslan dan doea
bocah kapal Italia diperiksa oleh berbagai2 kapal perang Ing

res kebangsaan,
nja

mengganti

t.

Attika

oleh karena sakit. t. Sari membitjarakan nasib peremIndonesia

akan

sedapat-dapat-

disampingkan,

agar

Kongres

oemoemnja,

sederhana,

tetapi be

mpoean Tjirebon choesoesPada dewasa ini amat djekali nasib kaoem perempoe

nar2 berarti peringatan langkah jang soedah liwat dan jang
akan datang!

an wanita terpaksa
pekerdjaan
dengan

Pasoendan tjabang Bandoeng,

t oepah jang amat ren
In Dn

mem-

Persiapan Kongres.
jang diserahi membentoek persiapan Kongres ini, telah hiboek mengatoer segala sesoeatoenja.

Sesoedah

Komite

| Kongres terseboet,

3 ata
membitja“perkataan kapitalisme,

elah

pan

3

t. Satari ibarsoroci |

kita serentak beroesaha

jahari

perbaikan

pil kemoeka

nasib

jaitoe

geris dilaoetan daerah Toerki.

Persiapan
terdiri dari:

(Reuter)

:

t. A.G. Soeriol

|

:

Telah kekar abad lamanja kinine

ternjata

obat

jang

paling

mandjoer ocentoek menjemboehkan penjakit malaria dan sampai
sekarang beloem ada lagi obat
jang mengatasi kinine. sebagai
obat pentjegah dan penjemboehkan penjakit malaria itoe. Soeng.goehpoen demikian kinine obat

jang amat moedah !

'Tjobalah ,,berobat 7 X 7", jaitoe
amakan 7 hari lamanja 7 tablet

kinine sehari. Tjara berobat seyoepa itoe menjemboehkan demam malaria dengan pasti dan
ongkosnja beloem lagi setengah

. roepiah. Kalau toean tinggal dinegeri jang berpenjakit malaria,
makanlah setiap hari doea tablet
kinine. Maka terpeliharalah toean
dari penjakit jang berbahaja itoe,
Satoe tablet kinine tjoekoep akan
mentjegah

penjakit

griep

atau

pilek. Djadi kinine itoc obat jang
banjak chasiatnja dan oleh sebab
itoe baiklah selaloe ditaroeh diroemah. Obat itoe dapat
dibeli dimana-mana dalam
boemboeng
katja
berisi
10 tablet
dan dalam
botol ketjil
besar,

dan

botol

N.V. BANDOENGSCHE
KININEFABRIEK

Didalam permoelaan melakoe
kan aksi penjapoean kepada kaoem pelawan
di
Ahmed Zai
Saillant, dibatas oetara, seperti diberitakan kemarin, dari pa
soekan2 Pemerintah
ada seorang tewas dan 8 orang mendapat loeka parah.

Kawanan perlawan, jang melakoekan perlawanan keras itoe
kehilangan 15 orang.
Mann

ie ' memberi peringatan

Inggeris,

Kongres Pasoendan ini, benar2|
:
mendjadi Kongres Kebangsaan | INDIA
oetara
dibatas
Hoeroehara
jang insaf dan mengetahoei har
New
23 Febr.
Delhi,
ga dirinja.

Laloe tampil kemoeka t. Satajang

sehingga segala

sesocatoe jang agak dapat mengoerangi pamornja arti Kong-

perang

Ifa sen dapat mengembalikan keseharar toean!

MS

Ba

ma HaMEN
aa

HENNA
GAN
BRA

Ae

ba ye we hna

dak

(2110 Konsert
(0).

Ketjapi Soenda.

Krontjong Asli.

121.00 Cabaret Perantjis.
121.30 Lagoe Inggeris.

23.00 Toetoep.

21.58 Koers di Amsterdam.
22.00 Tanda waktoe.

22.01 Swing-muziek. “

122.00 Krontjong Asli

(2400 Toetoep.

22.30 Aneka warna.
23.00 Toetoep.

|. Selasa 27 Febr.

| Tender Y.D.G. 8 golflengte 89,82 |
Febr.

6.30 Pemboekaan.
6.31 Berita Pers.

”1700 Roepa2 Lagoe Gambang |. 6.0
Kromong.

|

1130 Roepa2 Lagoe Hindustan. |
18.00 Roepa2 Lagoe Arab.
dari

. 19.00 Pembatjaan
za

6.38 Gymnastiek.
6.50 Dari plaat . gramophoon

6.40 Lagoe Ketjapi Soenda.
7.00 Tanda waktoe.

(1).
7.00 Tanda waktoe.
7.01 Dari plaat gramophoon
(II).
7.30 Berita Pers.
7.37 Dari plaat gramophoon

| Lagoe Arab modern.

soerat |

kabar.

j

130

Toetoep.

19.25 Roepa2 Lagoe Belloni.
Bandoengil 192 dan III 50
19.30 De Maui Serenaders atas
pimpinan
T. B. Soedibjo. 112.00 Tanda waktoe. ePmb.
20.30 Gamelan Djawa.

Na

13.00 Lagoe gamelan Soenda.

24.00 Berhenti.

143.30 Berita Pers.

13.45 Lagoe Bombay dan Urdu.

14.15 Berita Pers.

14.30 Toetoep.

3
10.00 Roepa2 Lagoe Tionghoa.
g
Batavia II 197.
1
10.30 Roepa2 Lagoe Gamban
Kromong.
. 112.00 Tanda waktoe. ePmb.
11.00 Roepa2 Lagoe Krontjong
12.03 Boenga rampai .
dan Stamboel.
12.30 Gambang-Kromong.
12.00 Lagoe Melajoe Sebrang.
13.00 Lagoe Arab.

13.45 Langgam

13.30 Lagoe Hindustan.
14.00 Berhenti.

3

47.00 Keterangan Agama Islam

Soenda Leloetjon.

17.30 Lagoe

18.00 Lagoe Ambon.
18.30 Lagoe Leloetjon.

20.00

114.15 Berita Pers.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

17.05 Njanjian anak2.

26.00 Tanda waktoe.

23.30 Berhenti.

| Cheribon

Isi programma
Djawa Tengah
soeling bamboe

181,

waktoe

Ketjapi

20.45 Pendjagaan
oedara.
t

92, Soe-

Tjepoe.

Feb.r.

Celesta-

19.00 Berita Pers dan Oedara.

6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.04 Berita Pers.

Aan D

7.04

Tanda waktoe. Pemb.
Berita pers.
Orkest (stadsz.) .
Lagoe2.
Gowboy menjanji.
Orkest Perantjis.
Berita Pers.
Njanjian (stadsz.)
Clarinet-guintet.
Vocaal.

econoniie,
Piano.

21.00 Phohi-relay.
21.10 Lagoe.Hawaiian.

F

Mixodin

H3

Cinema-orgel.
Orkest.

11.00

Roepa2.

11.30
aan

Pertanjaan
Pn :

koelit, bisoel

bernana,

gatel

d.Ll.

jang

:

12.50 Vocaal.

batoek kloear darah, tering, sakit peparoe, banjak riak. d.l.l. Obatnja
ada dari akar-akar dan daon-daon jang tjoema bisa toemboeh di Goe-

7

noeng Oentjioe Tiongkok

$

dan sedari ratoesan taon orang disana pake

boeat semboehken penjakit batoek dengen berhasil. Obatnja moesti
dimasak dengan aer seblomnja bisa digoenaken. Harga 1 pak f 1.50.
Conwemeg Tablet Speciaal oentoek perkoeatkenzenuw otak dan
oerat-oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.Ll Harga f 2.—.

Tablet

dan bikin koeat

Prijscourant

Tanda waktoe. Pemb.
Berita pers.
Orkest (stadsz.)
Orkest.
Accordeonorkest.
Njanjian.
Berita pers.
Cinema-orgel. (stadsz.)
Main viool.
Vocaal.
Lagoe2.

(Lu-Tin-Tjin) boeat

tempat makan.

dikirim gratis.

Harga

tambah napsoe

dan Mr. Koesoema,

Kaloe kirim postwissel doeloe obat.

“tambah
BOENGA SANGGOEL

rong, akan. tetapi djoega. banjak
jang hendak membeli satoe doea

“

26

banjak orang jang -ber-

Ibelandja. -Boekan sadja hendak
membeli satoe doea kain atau sa

“

kodi.

wa dia 3oedah datang kepadakoe
dengan maksoed2 jang koe soedah tjeritakan tadi. Apa-apa poe

toesannja, dia berdjandji akan
memberi tahoekan lagi kemari”.
»Kalau

begitoe

baiklah!

Apa

boekan?”

pada repot, djoega haroes

berboedi
manis, selaloe
tersenjoem dan haroes mendjawab se
gala -pertanjaan pembeli dengan

tjara hormat sekali.

doeli

Tidak per-

terhadap golongan

apa,

bangsa “apa dan bagaimanapoen
djoega pakaian dari tiap-tiap pem
beli itoe. - Satoe kedjadian jang

»Orang

Orang

nja.”

manakah dia?”

dari

21

Priangan

kata-

»Dari Priangan?!?” Menanjakan lagi Ir. Hermana dengan terperandjat.

»Ja! Dari Sindanglaja. Djawab
iboenja.
»Laki-laki “atau perempoean?”
»Perempoean, tetapi kau misti

adalah ketika dilihatnja

iboe dan | seorang

toea dengan berpakaian

nja.

diloear doegaan

“bapak toenggoe sadja kabar dari
Mr. Koesoema,

lagi kembali ke kampoengnja”.
Menerangkan 'iboenja.

moeda,.

gi mentjahari Soetarni?”
.Betoel!”
baiklah

sai melajani. tetamoe.
»Ada satoextetapi sekarang dia

lihat pekerdjaannja Her! Boekan kepalang! Pendeknja kau
tentoe tertjengang. Radjir, ter
tib dan baik sekali tingkah lakoe

- bapak idjinkan Mr: Koesoema per

Sekarang,

terlihat bagaimana ajahnja
haroes
melajani tetamoe.
Selain

dari

boedjang -pelajan?” Menanjakan
Ir. Hermana ketika ibaenja sele-

“Ir. Hermana kemoedian

1Oleh
| ,Ja! Dan nanti, djika. dia bertemoe dengan adikmoe, baroelah
dia akan terangkan padanja bah-

»Mengapa 'iboe tidak tambah

HOTEL

SOERABAIA

(Osman Hotel)

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden — Batavia-Centrum.
Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan

termashoer didalam kota Betawi.
Letaknja dimoeka
djalan
tram,

Obrolan bridge (stadsz.)
Piano dan Orkest.
Vocaal 10 menit.
Phohi-relay.
Njanjian.
Lagoe2.
Au Chat Noir.

station Weitevreden.
Menerima tetamoe segala

dan

bangsa,

Perkara tarief boleh berdamai

berdekatan

dengan

djoega tetamoe hoe-

lanan dergan harga pantas.

Tempat

tan memoeaskan.

Menoenggoe

bersih dan rawa-

dengan

De

serba kotor

itoe ingenieur

mengeloearkan

sa-

toe toempoekan oecang kertas da

'»Memang begitoelah fikiran ki dri f 10—, sedang menoeroet ke
ta”.
terangan dari iboenja, “orang i-

Pandjang dan lebar orang toea | toe hanjalah orang kampoeng sa— berserta anak membitjarakan fat dja jang hampir tidak satoe boe

dia mendjadi pelajankoe, boekan
main tambah banjaknja langganan dan pembeli sehari-hari semoea merasa senang dan merasa
poeas
atas
lajanannja.
Sopan
dan selaloe manis paras.
moekanja.
Seketika itoe Ir. Hermana diam dan nampaknja sebagai orar:g
jang sedang ngelamoen.
Moelai
dalam otaknja timboel roepa-roe
pa pertanjaan jang sementara tidak
dapat dibalas olehnja. Kemoedian pergilah iboenja mening
galkan dia dan djalanlah djoega
Ir. Hermana melihat-lihat
ding
ding dan kamar
boedjang.
Alangkah terkedjoetnja, ketika melihat satoe boenga jang setengah

tertindih. oleh goeloengan perma
dani dalam salah satoe kamar

Orangnja poen masih moe-

boedjang.
Indah benar!” Berkata dia da

da serta masih gadis katanja”. |
Apakah dia bisa” bahasa si-

lam hatinja sambil memandang
boenga itoe satoe boenga jang ter

IN

bikin

ea

»Tjoekoeplah

boeat

seorang

Soenda jang baroe tinggal
toe. boelan

disini.

sa-

Malah selama

dari pada

soetera

poetih

dan meroepakan boenga Katjapiring. Setelah itoe pergilah dia
keserambi tengah dan menanja-

"

dikirim frangco diroemah. Awas barang palsoe perhatikenlah handelsmerk Tjap PRAUW.
Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri
pada.
IMPORTEUR:
MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO,
TOKO TIGA No. 64, BATAVIA,

23.00 Berhenti.

lan sekali mergindjak kota.

sedang didalam toko soedah- ber

£
#.

makan

1 botol f£ 1.50.

hormat.

Directie

nm

# sal Soetarni

S

3g

233

Dugestive

roepa2.

:

disebab-

ken oleh darah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botolf l—
Tubercolosis Plant Obat terkenal mandjoer boeat batoek lama,

Sopranen

3

Tablet Speciaal boeat bikin bersih darah dan semboeh-

kan penjakit

9.00 Orkest militer.
9.20 Vocaal.

T

Tjap Prauw

Neutone Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel (nier)dan sem-

tol f 1.25.

Berita pers.

10.00
10.30

-

boehkan sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.l.l. harga 1 bo-

6.20 Soeara gembira.

17.00
17.04
17.04
1725
17.30
18.00
18.30
18.30
18.45
18.15
20.00
20.00
20.30
20.50
21.00
21.10
21.40
22.00

22.00 Soeara opera.
23.00 Berhenti.

19.25 Vocaal-concert.

BERGOENA

Obat-Obat Moestadjab

Febr.

20.45

“Octet.

f

17.00
17.04
17.04
17.25
17.40
18.05
18.30
18.30
19.45
19.00

26

18.00 Taman pemoeda.

Sguire's

Selasa, 27 Febr.

14.30 Toetoep.
Senen

YANG

3

13.30 Programma

19.30 Concert B.R.V.
20.30 Pemandangan politiek-

bahaja dari

21.00 Strijkorkest ,,Belloni”.

188,

Agama Kristen
Piano-concert
Marcel Witrisch berlagoe
Omroep-Orkest
Koers di Amsterdam
Tanda waktoe.
Dari segala pendjoeroe
Muziek dansa
Toetoep

17.00 Tanda waktoe. Pemb.
N4.01 -Isi -programma.
17.03 Aneka warna.

2) 18:30 J. H.

Soenda (I)

5

Solo

“S.enme.n,.26

Oemoem
19.00 Pemandangan
a
19.20 Lagoe Tiongho modern
19.30 Berita Pers dan Dagang
Tanda

19.00 Berita Pers dan Oedara.
19.25 Beberapa
karangan con19.40
20.00
20.40
21.00
21.58
22.00
22.01
22.30
23.00

VITAMIN

:

der 61.16 M.

1083, Pekalongan

"IMENGANDOENG

Roes

Stadszender 157,89, Archipelzen-

'kaboemi 192, Oost dan Midden-Java: Soerabaja 131 dari 7.30 sam“pai 2.— atas 25 m. Soerabaja III
'196, Semarang 122, Malang, Djokja

17.03 Taman Pemoeda

Moesik

B. R. V.

-Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—
atas 205 m. West-Java: Batavia
125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182,

waktoe. Pemboe-

17.30 Gamelan
18.00 Konsert

18.30

. PROGRAMMA NIROM.
Penjiaran Barat.

Bandoeng II 192 Batavia II 197

MARGARINE TERBIKIN DARI TOEMBOE?HAN ASEI.

17.03 Boenga rampai
18.00 Ensemble Peter Kreuder.

j&

23.00 Bangkahoeloe.
124.00 Toetoep.

Senen 26 Febr.

itoe mendotangkan oentoeng.
Njonja, djanganlah Njonja ketinggolon: pokoiloh

17.01 Isi programma.

2

22.00 Oejoen-Oejoen.

PENJIARAN NIROM TIMOER.

Konsert

2

P.M.N. 29.

jang "disaloet dengan perak. Mr. PALMBOOM

cert

17.03 Isi programma.

24.00 Toetoep.

Java”.

20.00

1

19.00 Lagoe Menado dan Ambon
19.30 Berita Pers dan Dagang.

orkest sate

Krontjong

17.00 Tanda

:

18.00 Gambang-Kromong.

Melajoe Sebrang.
Belloni.

1930 Lagoe
19.30 Lagoe

Hindustan.

soerat Kabar. 118.30 Kitab Indjil.

19.00 Pembatja

io pandai mengoerangkan oeang belandja dan
lemari njonja roemah dengan tidak diketohoel
diisinja dengan alat makan jang bagoes-bogoes,

Toetoep.
Tanda waktoe. Pemb.
Lagoe Inggeris.
Roemah tangga.
Orkest Jean Steurs.
Matinee-concert (1).
Berita Pers.
Matinee-coneert (II).
Berita Pers dan Oedara.

17.00 Tanda waktoe. Pemb.

5
#

14.30 Toetoep.

IP

8.00
11.00
11.01
11.40
12.00
12.30
13.20
13.33
14.20

14.30 Toetoep.

13.00 Gamelan soenda.
13.30 Berita Pers.

Djawa.

12.30 Lagoe

Febr.

Bana Lae

26

27

at

Senen

Selasa

BRA

V.O.R.O.

Ba

20.05 Pemandangan oemoem.
.20.20. Aneka warna.

kan kepada
seorang boedjang,
siapa jang biasa tidoer dalam ka
mar dimana dia dapatkan
boenga tadi.
»Itoe pelajan Soenda jang se-

dang boenga jang dipegangnja:
,Ada apa, Her?” Menanjakart

ajahnja

ketika toeroet doedoek

disitoe.
»Ini lo pak, saja dapatkan sa
karang soedah kembali ke kam- toe boenga soetera dalam
kapoengnja, toean!” Menjahoet se marnja
bapak
poenja pelajan
orang boedjang.
Soenda.” Menjahoet Ir. Hermana
seraja
»Boe, boe! Ini boenga siapa?”
memberikan boenga itoe
Menanjakan Ir. Hermana kepada: kepada ajahnja,
4
»Indah benar, ja?” Berkata iboe
iboenja jang baroe sadja masoek
Hermana pada waktoe soeaminja
kedalam serambi tengah.
Sebentar iboenja berhenti dan melihat-lihat boenga soetera t:

melihat-lihat

boenga

jang

pada
tangan anaknja.
itoe laloe
mendjawab
,Ooo,

dia

loepa

boenga selamanja

pada

itoe,

ada di.

Setelah
iboenja:
Her!

ini

soeka dipakai

sanggoelnja.........

Roem-

siah, dia tentoe Joepa akan kembangnja itoe.
»Siapa iboe bilang? Roemsi-

ah?!”
,ja. Namanja Roemsiah!
Dimana kau dapat itoe?” Menanja
kan iboenja jang laloe doedoek
bersama-sama anaknja.
»Dalam kamarnja” Djawab Ir.
Hermana dengan teroes meman-

.

»Memang!
Sekarang so
modelnja orang memakai b
di sanggoel.
Apa lagi di
kota di Priangan, di Ban
oempamanja.
Hampir
&
orang perempoean disana '
kai boenga sematjam ini.

di Solo poen begitoe djoega. B

danja, disini, jalah masih ban

jang memakai boenga toelen, boe

kan bikinan fabriek” Menerangkan

ajah

Hermana

njoem.

aa

dengan

terse

|

—.p (Akan disamboeng),

