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Iag

.soeh di Karelia

z

aa

“pi Nania
:
Seboeah negeri jang fasa aya
tetangga kita. Dari itoe ge-

:

| di
deng
menoerijoe kemerdija Sana
mempeerdjoear

Pada

ktis
n

gan

Indone-

wabtab ini Philipina
soedah berdiri sendiri,
Aa

alang

Ka

| Moreel

himpoen disekitar fjord Viipuri. Dan pesawat2 loear negeri Finland jang baroe datang melakoekan serangan bombardement jang
dahsjat terhadap garis2 pertempoeran Roeslan. Bom jang didja-

.

diatas es mendjadikan tank Roeslan, meriam dan soldaterdjeroemoes kedalam air es jang sedjoek.
Berfioe-

dengan lebih moedah

sifat lapang

pertempoeran

itoe

lan makin

Na

aya

ena

sekali, timboel-

baroe dalam per-

1 djadjahan mesdjoe kemerdikaannja. Sedja-

3

: : h lama jaitoe dengan

ei dapatnja tentara Finland mempertahankan Viipuri.
temperatuur naik dengan keras hal

kekera-

2 mendjadjah dan jang didjadjah.
Peng aa
Amerika Sarimenarik peladjaran

kat

sendiri.

dari

Boekankah

Amerika Sarikat itoe bekas djajahan
Inggeris jang memoetoeskan tali-perhoeboengannja

Tenaga

segar di Karelia.

Stockho

PS

— soenggoehpoen

pada Inggeris,
ia soedah

mer-

dika. Ini terboekti dari soelitnja diplomasi dan politik Ingge-

mendatangkan

Tentara

Roeslan

diri di Pacific

meneri-

Moskou,
ocean) :

Selasa (Trans-

tentara

na mendjadikan pertempoeran sc
hebat didaerah medan Summa pa
da 2 minggoe jang laloe. Poen

ran tidak ada berita
ting dikabarkan.

kan strategie. Ini hanja bidjika didalam hati sanoe-

. Kalangan jang bekoecasa menerangkan, bahwa sedjak 48 dj.

lamanja dilakoekan pertempoeran

penoempahan darah oentidak di- dengan
toek mereboet Viipuri. 350.000
bentji kepada-

ra'jat Philipina

perasaan
lah antara Jain? sebab, Na
Sarikat

tentara Roesian ikoet dalam
lakoekan

serangan

me

jang tak poe

toes2nja diseloeroeh daerah mejang
50 km. pandjangnja
Tentara Roesian melakoekan serangan terhadap 6 berbagai kota.

dan

3 Tg damai.

Soenggoeh soeatoe taktik dan
-

“ Kahktan

Na

dipoedji

soal Bei on ja
India dan Indone-

5 Negeri Mahatma Gandhi
dang Penghadapi soal domiMUA

00 v0.

Kekoeasaan

oedara

bahwa

setelah

kemaren

di-

lakoekan pertempoeran hebat di
daerah medan Petsamo, tentara
Finland didesak moendoer sam-

pai 13 k.m. menoedjoe
Menoeroet

Selatan.

penting di

kosongkan.
Kekalahan
Finland dipoelau
| Koivisto dengan benteng2 disitoe mendjadikan
bagi pehak
| Roeslan dengan moedahnja dapat djalan oentoek
melakoekan
: Igerakannja.

Sebe8em

itoe

batterij2 Fin-

itoe benbap I land di Koivisto ini dengan meHa
na- moeaskan dapat mentjegah gerakan sematjam itoe jang dilaMm
koekan oleh pehak Roeslan dibelakang Mannerjeimlinie.

sampaikan

tentara Finland jang

djang djalan telah meroesak-roesak semoea gedoeng2 didaerah
jang ditinggalkan mereka.

Garis pertahanan Finland makin pendek.
Londen, Rebo (Reuter):
Koresponden dari Reuter menerangkan, bahwa garis pertahanan Finland jang baroe kini ada
32 km. makin pendek daripada
jang soedah2 hingga dapat mem
pergoenakan orang lebih

sedikit.

Daja oepaja teroetama oentoek
mereboet Viborg jaitoe dengan
djalan gerakan mengepoeng dari
djoeroesan Barat melaloei fjordViipuri jang terbentang saldjoe.
Sedangnja itoe dilakoekan sera-

ngan dari Kaislahati.

Setelah i-

toe Uras moentjoel sebagai ben-

teng baroe dari pehak Finland di
medan
pertempoeran.
Sebagai

Koivisto benteng Uras 'itoe sangat koeatnja jang dapat memperlindoengi
sajap kanan dari
tentara Finland.
Letaknja didjasirah jang

oleh

daerah sempit dihoeboengkan de

Philippina
pada tahoen
mendapat kemerdikaannja.

1946

Li

Siapa maoe minjak Roeslan ha
roes fjari dan kerdjakan sendiri.
'k

Djepang kepada Ing-

geris berhasil.

DALAM TAHOEN

1946.”

Rebo

rika jang tertentoe, jang bermaksoed menggeser tanggal dimerdekakannja Philippina oleh Amerika Sarekat.
Sayre menjatakan, bahwa sama sekali tidak didapat alasan,
baik dari pehak Amerika, maoepoen pehak Philippina oentoek bermaksoed mengoebah hoekoem2 jang memoeat poetoesan Amerika
oentoek memerdekakan Philippina.
Apalagi sangat tidak boleh djadi, bahwa pembajar2 belasting
bangsa Amerika tjondong oentoek sementara waktoe toeroet membajar bocat Ala rosa Pe
negeri Pan

Welles disamboet ramoi di
Zwitserland

|

Payne Best dan Stevens akan
diperiksa
TAMOE PESAWAT ASING
ATAS NEDERLAND

Welles

njelidikan loeas diatas Djerman
Oetara. Pesawat itoe terbang di
atasi Berlin, Hanover, pangkalan armada Djerman Kiel, pela
boehan Cux. Disemoeanja
itoe
didapat hasil jang bagoes.

DI-

di Zwitserland.

Zuerich,

Rebo

(Reuter).

Sore ini Sumner Welles telah
sampai di Zwitserland dengan di
station disamboet oleh koempoe

lan orang dari 1000 orang. De-

2 Pesawat Djerman roentoeh

ngan segera Welles menoedjoe
hotel dan ketika ia bertinggal

Paris,

dakan

hoeboengan

ngan

anggauta2 pemerintahan

jang opsil de

setelah 48

Djika
pengharapan
oentoek
Lionden,
Rebo (Reuter) : nicngganti. peperangan ini deDhri pehak opisil dikabarkan, ngan perdamaian dalam waktoe

Tamoe Holland.

bahwa
jang

kapal perang
kemaren

,,Nelson”

oleh

Winston

Churchill diterangkan pada boelan | December 1939 melanggar
perioek api mendapat
loebang
dibagian badannja.

pesawat2 asing jang kebangsaannja tak dapat ditempatkan.

Pesawat itoe dari berbagai tem
pat ditembaki dimana laloe me-

Dikabarkan

ninggalkan daerah Nederland.

beberapa

kapainja mendapat

Payne Best dan Stevens.

Steenkool

(Trangoce-

)

anak

loeka2

.

Toerki

Ankara,

Rechtsdag beloem dapat mela
koekan pemeriksaan terhadap

Rebo

ocean) :
Sebagai akibat poetoesan oen-

maren kabinet Toerki berada di

lah melakoekan peledakan bom
di Buerger Braeukeller, karena
vooronderzoek beloem diadakan.

bawah
tah.:

pengawasan

Dienst.

pemeren-

pemboeroehan

akan

Tetapi tetap'ia dikemoedian hari akan dihadapkan didepan ha-

diadakan boeat semoea

kim.

steenkool di Laoetan Hitam. Di

Payne

Best

kabarkan

dan Stevens sedikit hari lagi a-

kan dipereksa perkaranja.
PERANG

OEDARA DAN
LAOET.
R.A.F. diatas Djerman.

Londen,

Rebo

(Reuter)

Ministerie
bagian penerbangan mengoemoemkan,
bahwa
semalam R.A.F. melakoekan pe-

bahwa

lapang

salah bahwa bangsa2 goena keftentraman
politiknja mendapat
ljaminan
dan bahwa regiem di
Eropah
Tengah, jang meritangi

dalam memperbaiki keadaan ini
harceslah dihantjoerkan.
Dalam kalangan politik di “ic-

dengan ada-

memandangnja

Londen

takoet

Amerika,

Italia

dan lain2 negeri netral jang
ketji'2 mengasingkan diri goena
densan segera melakoekan perba
ikan oentoek perdamaian itoe,
Protest Djepang berhasii.
Tokio,

Rebo

(Reuter):

Oleh djoeroe bitjara ministejie Djepang oeroesan loear nege
Ii diterangkan, bahwa 9 bangsa
Djerman

naik mendjadi 350,000 dalam ti-

Inggeris

Perdamaian

maklocmat

jang
dikeloearkan itoe, sebagai
pendirian dari negeri sarekat jg.
ieroelang, tanda bahwa Paris dan

nja tindakan ini, maka hasil
steenkool Toerki akan makin
ap tahoennja.

:

jang lama — demikianlah boenji
makloemat itoe — maka terpak-

neye.
(Trans-

toeki memakloemkan hoekoem2
j ang terpaksa didjalankan goena melindoengi negeri, maka ke

perkara George Elser jang ditoe
doeh pada 9 November 1939 te-

Sedangnja itoe

loemat opisil tentang amanat Amerika dengan perantaraan vice
minister
oeroesan loear negeri,
Sumner
Welles dan konperensi
dari minister2 oeroesan loear ne
geri dari negeri2 Scandinavia jg.
diadakan di Kopenhagen.
Dalam.
makloemat
itoe diterangkan, bahwa perdjalanan Wel
les memberi djalan oentoek timboeinja desas-desoes baroe tentang aksi menoedjoe perantaraan
oentoek perdamaian.
Dilain pehak pemerintah2 jang
toerset dalam konperensi di Kopenhagen.
dinjatakan pengharapannia
perdamaian itoe dapat
tertjapai boeat selama-lamanja.

Kapal ,, Nelson”

Den Haag, Rebo (ANP).
R.P.D. mengabarkan semalam
diatas Holland oetara terdapat

Rebo

(Reuter) :

kabar

djam terdapat 2 pesawat Djerman jang tertembak
roentoeh
diatas daerah Perantjis.

Zwitserland. Didoega ia besok
sore akan menoedjoe Berlin.

Berlin,
an).

Rebo

Menoeroet

di Zuerich ini tidak akan menga

kabar kedoedoekan

Finland jang baroe jaitoe didekat
mengoendoerkan diri itoe disepan

Finland bagian Selatan. Tempat
ini adalah berdekatan dengan
kota Sakkijaervi jang sebagaimana dikabarkan kini telah di-

ian Me

tara,

Stockholm,
Selasa
(Reuter) :
Dalam pertempoeran ditjerotjok Karelia timboel bahaja, dji
ka disini pehak Finland menda| pat kekalahan, maka dengan segera mereka tentoe melakoekan
pertahanan terhadap daerah me
dan jang baroe.
— Djika tentara Roeslan telah
ka djaraknja tinggal 8 km dari

Sa

Menoeroet berita2 jang datang
nja dari Kirkenaes di Finland Oe-

Nautsi. Menoeroet berita jang di-

sampai di djasirah Koivisto, ma

am

Tentara Fin tari.
O s1 o, Rebo (Transocean):

»

(Transocean):
»Philippina
akan
mendapat
kemerdekaannja
pada
tahoe n
1946”.
Keterangan ini kemaren diberikan oleh Komisaris Tinggi dari Amerika di Philippina, Sayre ketika diadakan pertjakapan dengan wakil2 pers.
Dengan ini maka berachirlah daja oepaja dari kalangan Ame-

kan berhoeboeng dengan kechawatiran bendoadaak dari berbaj
gai kota.

Roeslan

Mana tinggal dipertahankan ?

| bagian2 kota jang

Manilla,

dan hoekoem perang dimakloem

jang pen-

vas):

jang dise-

PHILIPPINA MERDEKA

sekali

Helsinki,
Rebo (Havas) :
Soerat kabar ,,Uusi Suomi”
mendapat berita dari Moskou,
mempermakloemkan
keadaan
peperangan di Finland Oetara

boes

|.

Protest
(Lihat samboengan pagina 8)

Hoekoem perang menakoetkan

djoega dari pehak Finland dida- melakoekan
bombardement terris dalam meminang sympathie | 'tangkan tenaga baroe jang laloe
hadap
tentara
dan kedoedoekan
Amerika Sarikat doeloe dan se- memberi perlawanan jang keras.
4 militer dilain daerah medan. “Ke
karang.
5
tika dilakoekan pertempoeran oe
48 DJAM BERTEMPOER.
dara terdapat 6 pesawat oedara
Amerika Sarikat memboetoeHaparanda, Rebo (Ha- Finland jang tertembak roentoeh.
Philipina sebagai kawan, te-

setama dalam oeroesan pembe-

Finland itoe ialah hanja pemoeda2 jang tidak mempoenjai kewa
djiban keloeargaan.

tidak enak.

dekat

Rebo (Reuw-

ter):
Dikabarkan,
balai disepandjang
tjerotjok - Karelia pehak

Roeslan

bedjat.

sama

x

ger-Braeukeller sedikit hari akan
diperiksa.

kembali kemedan peRoeslan

boet dengan tembakan.

“dari vrijwilli-

noedjoe medan perang.
Ketika dikoempoelkan maka
kini nampak melebihi dari 3009
orang sebagaimana ditetapkan
sebermoela.
Jang
diterima dalam dienst

Sedangnja itoe makanan

dlitentara

te-

George Elser jang tertoedoeh me

akan terhambat oleh karenanja.

: Menoeroet
makloemat poetjoek pimpinan Sovjet Roeslan
baroe jang masih segar-segar.
di Leningrad
tentara Roeslan
ngan Inggeris dengan kekera- Menoeroet taksiran jang dibikin berhasil menemboes garis perta
san, dengan perang? Akibatnja di Helsinki
banjaknja tentara hanan moesoeh dapat mendoe. didalam hati sanoebari ra- Roesian jaitoe 175.000 orang jg. doeki 13 benteng2 “dan 9 benta-rata ra'jat Amerika Sarikat akan melakoekan serangan terhateng pertahanan Finland jang
(walaupoen pada -toeboehnja dap Viipuri. Dikabarkan kini te! diperbosat dari besi dan beton.
mengalir darah Inggeris) terta- lah ada 2 divisie jang melakoekan
Dilain bagian medan pertempoe
perasaan
tidak senang serangan terhadap Viipuri, dima-

pathie)

rang.

mana mendjadi pengharapan

Tjerita Roeslan-Finland
tammat ?

“san, sedang sedjarah baroe ia1 lah dengan damai, dengan perantara
jang
sjawaratan
en

— sedjarah

Malam ini

oetara mendapat

lakoekan peledakan bom di Buer-

pat loeka dengan tindjoean2 di-

soercehnja

Holland

tamoe pesawat asing dan disam-

perdjalanan me-

| wa soldadoe2 Roes jang menda-

goe-

48 djam dengan seroe

telah'iditengah

bahwa

hari tambah

berdjalan

Rebo

ger Inggeris goena Finland kini

tindakan kedjam. Soerat kabar
itoe djoega mengabarkan, bah-

datangnja oedara jang sangat boeroek, hingga menjebabkan serangan? Roes jang hebai2

longan pertama

#Berhoeboeng dengan itoe, maka
ditentara Roeslan kini diadakan

emberi pembelaan, maka para ahli Finland tidak sangsi-sangrdi

mengabarkan,

“Sehari penoeh Viipuri dihantami sampai rata. Pertempoeran

(Transocean) :
Menoeroet peroemoeman. jang
pagi ini diadakan di London go-

moreel dari tentara Sovjet Roes

Sedang-

nja itoe artillerie Fintand menjerboe ketentara Roeslan jang ber-

toehkan.
| doe2nja

Amsterdam,

Stockholm,
Rebo (Havas) :
Soerat kabar ,,Svenska Dag-

bladet”

3

- Nrijwiliger Inggeris berangkat

bedjat ?

"hantjoer leboer itoe teroes dilangsoengkan sehari-harian.
4

.djiban oentoek mendjaga keter#tiban'dikota itoe.

tentara Roeslan

selatan

SEHARI PENOEH VIPURI DIHANTJOER LEBOER
Stockholm, Rebo (Reuter):
Pertaroengan seroe oentoek mereboet Viipuri jang telah di-

— Philipina!

4

pergoenakan djalanan sepoer melaloei Kaislati.

:

Welles sampai di Zwitseriand :
dan besoek sore teroes ke Berlin.

an G.P.Oe baroe jang berkewa-

3
ngan daratan dengan dapat mem |

tentara Finland

lari ke

:

nga

kepada

“JANG TERPENTING.

ga diwartakan, bahwa di Moermansk kini ditempatkan bagi-

S
&
Es-.

| Roestan 'menemboes garis moeet

Dalam soerat kabar itoe djoe

:

jang oleh kapal perang

diambilnja

dari

kapal

Djepang ,,Asama-Maru” besok pa
gi akan diserahkan kepada pembe
sar2
Djepang..
Kapal Inggeris
ig. mengangkoet mereka itoe be-

di Eropah?

Genevye, Rebo (Transocean):
| sok.pagi akan sampai di YokohaDari Paris dikabarkan, bahwa ma.
disana

telah

dikeloearkan

mak-

'

IDjatoehnja

itoe

benar-benar

VRIJWILLIGER

DARI ZWEDEN

mengerikan,
dekat sekali dengan
roda.
Sjoekoer tjoema
oedjoeng djarinja masoek di ko
long roda dan hantjoer tergiles.
| (Rep).

ian

jang berke-

Isteri-Indonesia

Kara, Kramat 1
t. Soetar
reg SL.- t. Wiloit 30 As t. Di-

Ingadakan pendjoealan dan pertoendjoekan.

Berhoeboeng dengan ini L.L.B.

Tahoekah

in lama makin njata. Be-

poen

pandai

dadoe2

dan

betapa

eroepakan aroes biasa, melag jang amat mendahsjatkan

engempaskan

adres tsb. diatas itoe.

koet, melaloekan tiap? jang

Dus

mboedjoer dan mematahkan
5

jang

baharoe

sedikit

terdoedoeki oleh Roes, ta

yang

tidak soeroet, bahkan|

Finland

rkah.

tahan "SA

2

kegagahannja, dan ti-

disebabkan

ee

oleh pertolo-

'nggeris dan Perantjis.

nggeris sekali lagi berboeat
sebab

soepaja
den

pada harapannje

Noorwegen dari

toeroen

tangan. Djad':

barang adjaib jang terdjaFinland akan senasib dengan

12

perdjandjian,

menghitoeng2: berapa baik kapal ,,U” Djerman berapa
ak kapal slagschip Djer-

tanggoeng
dan katanja,
eris lebih koeat dilaoetan,
ah rahasia boeat melawan

joek-api jang
soedah
i-berani

menjeramkan, tetapi ada
jang menje-

nangkan.
Panggilan tanah-air menjang
koet2 djoega.
:
Tjeritera jang berdasar kedja

soedah sama kenal akan karangan2 ,,Z0el”, demikian poela

tahoe bahasa jang dipergoenakan olehnja.
»

jang beloem berlangganan ,,Pem
bangoen” sajogianja lekas? berberkekoeatan | hoebsengan dengan administrapoela dida-

leh Inggeris.

Poen orang? jang beloem men
djadi langganan adalah meroe-

“Maka

Moelai 8 Maart tjeritera itoe
dimceat. Soepaja tidak kehabisan, Oma'loem oplaag hanja di-

melihat pedato Chur-

aa kita laloe ingat aa

gi djika tidak membatjanja.

sesocaikan

dengan

djoemlah

| pembatja dengan melebihkan
sedikit), dan soekar mentjari- |
cp
ga
moelai bersorak se- nja, hendaknja moelai sekarany |
| minta di tjatat namanja.
cloem menang.

vebaliknja: socara2 Inggeris |
: Lea poela oleh Robert
|,pemimpin Arbeiders-front
man, bahwa sekali ini Djer

endak berhitoengan benar
ar dengan Inggeris.
Bisoel Versailles meletoes se-

ang,
:

menjebabkan gadoeh,
sai menimboelkan

dan

diloear

dari beberapa

fi-

didapati

sih beloem
itoe, tetapi

diboetoehi demikian
mereka itoe dengan

Pe
3
3

& Ra
yg

Groot Hawaiian Concours.

Concours ini akan dibikin setahoen sekali. Kita harap ia bisa berdjalan teroes dengan mendapat succes!
Commissie voor Georganiseerd
Overleg.

Malam Selasa jbl. Commissie
voor Georganiseerd Overleg berapat. Dalam rapat itoe diadakan pembitjaraan tentang akibat2 jang ditimboelkan oleh keterangan tidak tjakap
(onge-

schikt)
boeat sementara dari
seboeah dewan pemeriksaan ter

'entoek sekolah jang terseboet,
tarena tempat jang sekarang

misi akan menjatakan soal ini
dengan mengirimkan sepoetjoek
soerat kepada Pemerentah.
Achirnja dengan pandjang le
bar diperbintjangkan
soerat2
edaran dari dan atas nama Pemerentah tentang peratoeran2
penghematan, jaitoe sepandjang
soerat2 terseboet mengenai ke-

:

x

Interpellatie. Thamrin.

Berhoeboeng dengan kekoerangan tempat, maka hari ini inter-

'sellatie Thamrin jang soedah levih doeloe kita moeatkan sebagi-

doedoekan

in, masih

akan menjatakan
pendapatannja tentang hal ini dengan mengirimkan sepoetjoek soerat kepada
Pemerentah, dan memohonkan soepaja komisi tentang
kedoedoekan
pegawai dengan
lesan diberikan penerangan.

tertahan landjoetnja.

Kiranja sidang ramai akan mak'oem!

i

Tabligh Persatoean Islam,

Nanti
malam
Sabtoe If - 2
Vaart 1940 akan diadakan ta-|

Kongres

ambtenaar. Komisi

Perserikatan

Pegawai

igh Persis diroemah Toean Lim

Pegadaian Boemipoetra

kolah.

Seng Jan di Petodjo Gang Lang

jang ke XXVI.

Di Senen
ketjilaka'an

a depan Pasar Gang Houber,
noelai poekoel 8 malam.
Kaoem iboe disediakan tem-

Seorang

moerid

se

kemaren terdjadi
soenggoeh ngeri.

Seorang anak sekolah Jacobus
| namanja leerling dari van Lit- sat jang speciaal Diantara pemschool jang hendak toeroen dari Sitjara2 tocan Ali Harharah me
tram, anak ini telah dapat tje- jamboeng tafsir @oer'an,
laka,

terdiatoh

dari tram

itoe.

Persatoen Islam tjabang Bat.

Obor

Pemoeda”

Anggana

7 tahoen

Rapat tahoenan anggauta da
r' perkoempoelan tsb. telah lang
soeng pada hari Minggoe jang
laloe dengan mengindjak tahoen
ketoedjoeh. Dalam rapat itoe telah dibentoek pengoeroes baro»
jang tersoesoen seperti:

Based
mere
d oo
kampioenschap Ba
Ketoea:
t. Bahzad,
Wakil:
tavia
940.
ketoea
t.
Soerasno,
Penoelis:
t.
Pada
tanggal 2 Maart j.a.d.,
Maroeto,
Bendahara:
Soejatno,
di Prinsen
Park akan diadakan
tt. O.Soepard:
Jarig Hawaiian Concours jang per Pembantoe:
tama kali di Theater no. 2 boeat Soebijato, Soekadis, Soerdi, Soe
mereboet
titel kampioen Bata- laiman, J. Arsjik, Oesoeloe'ddin
via 1940. Kita pertjaja ini con- dan Zakaria.
Pengoeroes ini dibantoe oleh
cours akan
mendapat perhatian
beberapa
badan
kepoeteriar:
besar dari kalangan jang gemar
mempoenjai
pengoeroes
sama muziek Hawaiian jang sa- jang
sendiri,
jang
terdiri:
ngat merindoekan itoe, lantaran
Ketoea:
Soemarti, Wakil
jang toeroet ambil bagian jalah
ketoea
O.Ramelah,
Penoelis:
djago2 Hawaiian bands semoeaFoerwatinah, Bendahari:
Em
nja, seperti ,, The String Jugglers”
Pembantoe: “ Moepoeah,
,Hawaiian Big Boy's” dan seba- ma,
Soemiati dan Anne.
gainja.

jang terasa dalam hal ini, ko-

sligh Persis diroemah T. Lim |

— Hampir tewas diroda tram

C. tetap mengadakan tabligh tiap-tiap malam Sabtoe ditempat
tempat jang berlain2.

jarkan seboeah Gebouw sendiri

s0edah sempit.

oetara

Zweden PN Oh beraksi dimedan

bangsa

vrijwilliger

Finland

hadap seorang ambtenaar jang
sakit.
djelas menoendjoekkan kesangKomisi berpendapatan, bahwa
zoepannja kepada hoofdbestuur kedoedoekan . seorang ambte,.Madjoe”, sedia tenaga!.
naar dalam hal ini mesti diselaIraskan dengan kedoedoekan sePertemoean Tapis-school
orang ambtenaar, jang oleh karena mendapat sepoetjoek soePada malam MinggosyX.d. rat keterangan dari dokter, dia
2-3 Maart 40 akan diadakan dianggap tak dapat melakoekan
Pertemoean di Tapis School dan | pekerdjaannja. Dan komisi daDaarul Moe'allimien Gang Lon- lam artian sebagai ini akan me
ar 9 nof jang akan dikoendjoe- ngirimkan sepoetjoek soerat ke
agi ol€h orang2 jang dioendang pada Pemerentah.
Jan orang2 toea moerid, bersiSelandjoetnja — dibitjarakan
Zat besloten moelai poekoel 8 berlakoenja peratoeran tentang
nalam.
Kena
penggantian ongkos2 perawatan
Maksoednja
akan mengich- dokter,
Terhadap
keberatan2

tie, agar tidak ketjewa, karena
tidak membatja riwajat itoe.

Katanja poela: Inggeris tidak
kalah pintar dengan Djer

,,membela

djawaban, bahwa
terboekti dalam waktoe ini ma-

hak

seorang journaliste Finland.
Tjeriteranja sangat menjedih

, Pemandangan"

didalam

Meskipoen

Gadis Finland jang bersangkoetan itoe ialah ,,Susanna 2

Pembatja?2

oentoek

pemerintah
Eropah”.

dian benar itoe, karena diterima
, jang mendapat djaminan
dalam
bahasa Belanda, kini tehari.
h
eris-Perantjis tempo
lah
selesai
diolah dan dimasak
jalan Inggeris-Perantjis,
kita
k tentang soe'al Polen, maoe | oleh “Teuilleton-redacteur
kerikan
,20el”,
sehingga
sangat
menamembe
en Finland,
rik hati.
:
:
, bahwa ia seakan-akan
Spg pembatja
,Pembaberdoea itoe sangat rengoen”
dan
,,Pemandangan”
t melajani Djerman.

ston C'hurchill baroe moe-

oentoek memberi-

kan tenaganja
dan sesoeai deagan
pemerintah seperti dalam

moeda Indonesia ketika datang
singgah di Finland.

bahagian2

dari

tidak diminta se-

Ka sanggoep

dialami olbh seorang pe:

djoega

bahwa

rempak telah memberi tahoekan
sepada pemerintah, bahwa mere

“ada menerima kissah jang sa| ngat hebat tentang kedjadiar
jang

mendengar,

dadoe dengan

2 Muart
Moelai
Seperti telah terdahoeloe beritanja, redaksi ,,Pembangoen”

annja ialah menggalakh | kan,

jakkan doea negeri itoe. Tei pa latjoer, loepoet hitoeannja, sehingga kalau tidak

Aneta

./IJERITA SUSANNA” Pu

lama makin besar djika |

la pemerentah.

fihak perkoempoelan onder opsir
dari.
Knil
jang bernama ,,Madjoe” dan banjak lagi bekas ser

-

Bendoengan Finland soedah
otjor, dan loebang botjor itoe

Persetoedjoean serempak membe

mentjari

oentoek

koersi sampai berdesak2.
Awas2lah 1 1!

bahkan boleh dikata djiwa
an 4, soedah berioebang.

bah ari

adres ialah soe-

pertoendjoekan, tidak

'akan soesah2

pertananan jang sangat pen

jr

hari

pada

ceng harapan sangat koebagi Finland, karena ga-

—.

perloenja

| paja sidang ramai moelai sekarang
soedah bisa beli kartjis itoe pada
adres2 tsb. Perloenja soepaja nanti

melintang.

anna

NN

sendiri. Djoega akan diadakan
restaurant, Blue-bandstand, mu
ziek dan pertoendjoekan.
Huishoudsehool
Isteri-Indonesia akan memperlihatkan poe
la boeah tangan moerid-moeridnja.

| Kartjis soedah boleh dibeli pada

tiap? jang ter-

terlihat

akan diadakan malam pertoendjoe
“kan oleh Perhimpoenan Peladjarpeladjar Instituut Jogrnalistiek.

inkan soedah mendjadi gelom-

akan

oleh anggauta-anggauta I.I.B.P.

K on g-

(Perhimpoenan

akan

dikota Djakarta

Tidak lagi serangan Roes itoe

dimana

ini. Oentoek ini

Djoerualis)

h goekar ditahan.

malam,

dilangsoengkan

Perdi

res

maka terang-

1840, bertempat di Club-Indonesia, Kramat 158, Batavia-C.
Rapat
oendangan
dimoelai
poekoel 5.30 sore dan tentoonstelling
(pertoendjoekan) oentoek oemoem dimoelai djam 7
keradjinan tangan,
seperti kebaja2 soelaman, selendang dil.
Begitoepoen poela barang2 seperti stroop d.LI. jang diboeat

mocatkan berita, bahwa

manoesia jang beratoes-ri-

H

ialah

berkepentingan.
Dalam lembaran kedoea ada kita

tapi kalau Roeslan tiap-tiap
celannja meroepakan banjoemlahnja,

toean dan njonja apa

oentoek memoedahkan segala jang

oehnja garis Mannerheim,

4

me

perloenja adres2 ini ?
Yak lain dan tak boekan

serta gagah

Finland,

Gk

Distya ini gambarnja kaoem

P, akan mengadakan rapat oen
dangan dan tentoonstelling pa-

da hari Selasa, tanggal 5 Maart
“ka. Pe

p

Dja-

'karta, maka L.I.B.P., ialah bagian gadis? LI. berniat akan me-

bni,

toe

Tjabang

2 A2 TAG TTM TAN MT

pada kes
kali
aan dengan

1994 lain-lain tempat per
n terantjam aan

segala

PA

5 Nan sangat
u Ban
ah djatoeh ketangan Boo

memelihara

tja dan sidang ra- |badan2 dan bagian2 LI. teroetaeka jang gemar se- Pergoeroean Roemah Tangga

Antara”

mendapat ka-

bar, bahwa Kongres
P.P.P.B.
jang ke XXVI akan dilangsoeng
kan dikota Djakarta, pada kira2
boelan Mei 1940.

Lain badan

ialah badan

persi

apan,
madjallah, dibating, social, pekerdjaan tangan dan ma
sak2,

bola

kerandjang,

badmin-

ton sepak raga, perpoestakaan,
kesenian.
Dirapat ini djoega telah dipoe
toeskan, bahwa akan mengadakan excursie ke Koeripan dan
Tjigombong pada 12 Mei j.a.d.:
Akan mengikoet L.S.I. wandel
marsch pada hari Saptoe tanggal 9. Maart j.a.d.
Akan
menggaboengkan diri
d' Perpindo dan telah menaikkan wang ioeran boeat anggauta jang soedah bekerdja

Alamat

Secretariaat

Obor

Pemoeda” Petodjo Oedik IV No.

38 nav.

Alamat

Secretariaat ,,Kepoe-

trian Obor Pemoeda”.
weg West No. 84.
Meloeaskan

Tjideng-

angkatan

lacet

slang
Beberapa
Skruiser
Didengar kabar dari fihak
opisil, bahwa persediaan goena
rentjana hoekoem oentoek meloeaskan angkatan laoet (slao-

tidak demikian landjoet

kruiser)

nja,

hingga moengkin

akan dima-

Gjoekan dalam volksraad oen
toek dibitjarakan dalam sidang
samboengan
jang mempoenjai
dengan sidang jang loear biasa
jang diadakan.
Kini diniatkan rentjana itoe
akan tidak diselesaikan dalan
tempoh jang tak tertentoe demikian roepa, hingga rentjana
itoe nanti akan bisa dibitjara-t
kan dalam sidang jang segera
diadakan
setelah hari Pachen
jang loear biasa.

pada

waktoe
gas.
Bestuur
afd.
Betawi

AHAD

tanggal 3 Maart akan

mempertoendjoekkan sekali lagi
wajang-orang lakon PREGIWA
FREGIWATI”
di
gedoeng
Schouwburg.
Berhoeboeng dengan pemaiuZ
nja itoe pada keesokan harinja
(Senin) moesti bersekolah, maka pertoendjoekan itoe akan dimoelai djam 6 sore hingga djam
5.30 malam soedah dapat selesai.
Adapoen harga kartjis senga
dja dibikin populair, soepaja semoea orang dapat melihat, jaitoe:

Loge
f 1.20
Tempat lain2nja dibawah ,, 0.80
Balcon

» 0.40

Plaatsbespreking

diba-

wah

» 0125

Idem
dibalcon
,, 0.15
Moelai tanggal 1 Maart saben
hari orang dapat membeli kartjis dan plaats bespreken diloket Schouwburg:
Pagi moelai djam 9 —12

Sore moelai

djam 4

Pendja

Dalam

al

wakt

ini, boekan sad
djahat dalam j

n

kampoeng-kampoeng

istimewa

di

desa-desa: malah penoempangpenoempang dalam Hotel poen
tidak aman
oleh toekang-toekang tjopet jang menggerajang
di saban-saban hotel.
Demikian kini dapat di beritakan poela, dalam Hotel Cramer di Molenvliet Oost seorang
penoempangnja toean W. F. J.
Kamper, dalam kamarnja telah
dimasoeki bangsat jang dapat
menggondol
peti oeang toean
terseboet jang berisi ocang con
tant f 50.— plus vulpenhouder
sehingga
berharga
lebih dari
F70—, (Rep.)
Menijarikan S.M. Adjeng Pra-

wiradiningrat
Iboe

jang

galkan

:

meninganak

2,

boelan.
Njonja S.M. Adjeng Prawira-

diningrat

soedah beberapa la-

manja mempoenjai
cerat sjarafnja

sakit pada

(zenuwen), sam

pai koerang baik baginja. Tetapi pada satoe ketika ia semboeh
djoega. Dan setelah ia melahirkan
baji lagi, maka penjakit
itoe moentjoel kembali, hingga

orang koeatir akan keadaannja.

Ned. Ind. Verg. voor Luchtbescherming

Pendjagaan

Raras

Karena
banjak sekali orang
jang minta, maka perkoempoelan kesenian ini nanti pada hari

dari

Pada hari Rebo kemarin djam
3 sore, ia soedah meninggalkan
roemahnja, dengan meninggalkan djoega anaknja baji jang.

beroemoer

21

boelan.

Orang

Ned. Ind. Verg. voor Luchtbescherming mengabarkan bahwa
nanti malam djam 8-9 akan diadakan lezing,- bertempat dige-

an jang sedih sekali. Oleh kare-

doeng

poean itoe, adalah satoe kewa.

Gemeentelijke

standsHolle.

kan
tjam2

Midden-

Handelssehool, di Laan
Toean

L.E.

berpedato
bom

dan

del

Prado Aa

tentang
bagaimana

,,mame

njimpannja makanan pada wak
toe hoedjan

gas”.

koeatir kalau2 ia dalam keada-

na itoe bagi para pembatja dan
sidang ramai jang tahoe perem

djiban sesama
manoesia oentoek merapportkan hal itoe ke

pada toean R. Badjenet Effen-

die, Noppellaan

162 atau Seksi.

Polisi III. Pasar Baroe,

Beat

Oentoek

Pa

hari pertoendjoekannja.

po

3

alis

|

bebera-

— Ipa hal, niaka I.I.B.P. mengoebah

PIR

gerak

ea

de

aah

poeteri

Berhoeboeng dengan

kind Ga baba Dai

Barisan

rp:

Isteri-Indonesia

Lembaran pertama

Paginn IL

Perta pan

»Beperkte

verduistering”

(penggelapan sebagian) goena

Betawi dan Bandoeng
dikontrole

| doeng2 dan na

ag
Ng

'

" 3. Penerangan
poe - kendara- &
an mesti ditoetoep dengan kaj
. kendaraan

djanganlah
dilakoe
kan
dengan
jang

motor

tan jang koerang sekali (per-

b. Penggelapan seloeroehnja.

— lahan2. Paling banjak 12 km.
satoe djam).
4.

Penerangan
lampoe roemahi
didjaga soepaja djamesti

I.

Lampoe2 penerangan didjalanan jang masih menjala akan
dipadamkan.
Lampoe2
dari segala kendaraan mesti dipadamkan
semoeanja, setelah kendaraan2
itoe dengan tjara jang baik
ditempatkan
pemberhentiannja. (geparkeerd).
Dalam roemah2 lampoe tjoema boleh menjala | (satoe)

|

ngan meloeap keloear.

Djalan2nja ialah:
|A. memasang Philips-protector- |
lampen goena penerangan di-

nan

takan

dalam roemah (lampoenja di“arahkan
menoedjoe
keba wah.)
B. dipasangi kap goena menoetoep.

dita-

didjaga soepaja tidak ada sinar jang keloear dengan Jang

soeng.
D. didjaga soepaja sinar Iampoe
bisa menjinari

barang2 jang menggilap

mentjapai Poentjak
ak oesah terganggoe.

ska jang hendak sa

de- |
moe

didiatanan Tesla, akan
sel oleh tanda bahaja dari :

ta

gelapan sebagian).

,

De

Rakita lebih besar dari pada
Diment negeri Belanda.
Parlement Nederland sela
partai jang berdiri dibela

nerintah. Tetapi dalam
| Rakjat dalam setiap soal
di bi jarakan ada Tn

2

se-

HM

poetih, jang semoeanja itoe diboe
toehkan sangat oleh Djerman
boeat kepentingan alat2 perang.
Beberapa
riboe achli bangsa
Djerman sampai kini masih ber
tempat tinggal di Spanjol. Tam
bang2 logam manakah jang masoek mendjadi milik Djerman ?

verduiste-

-kan

bekerdja dengan sinar

—lampoe, lakoekanlah hal ini di
bawah lampoe jang ditoetoep

(luchtalarm) sampai pasaat terdengarnja ,,tanda

bahaja berachir”

S.k. Amerika

Toro

mg

AKEN

tanggal 22 Januari '40, menjiar
kan berita dari
tangannja
Selwyn James-seorang Djoernalis
jang kenamaan jang mengetahoei
tentang hal2 Spanjol, seperti be-

DIMOELAI

(luchtalarm

geeindigd).

Sirene ditjoba besok.

“Kepala dari Plaatselijke Lucht

loei Italia dan Brenner-pas, sa-

tidak membenarkan
reka jang tahoe

Ada disediaken 1001 matjem barang-barang kaperjoean

Nona-nona,
anak-anak.

dan

Njonja-njonja

akan

(Lihat samboengan pagina 1)
Dipersilahkan tjari sendiri
Paris,
Selasa (Havas)

:

Dalam kalangan jang mengetahoei di Djermar. dikabarkan,
bahwa orang2 jang menghendaharoes

Roeslan

dari

ki minjak

dan menboeat -sendiri.

kenjakabar?

me

laloei Italia dengan aman sentau
sa sampai

ke-

Dalam kamar2 jang tidak ada

6 sirene2 (peloeit2) akan ditjo-

Oorangnja,

ba diboenjikan

dan

sore
mesti dipadamkan

besok

antara

tanda bahaja

djam

5

dan

goena memberi
oedara.

djoeta banjaknja, tidak akan ber

diri poela dibelakangnja.

Amsterdam,
Rebo (ANP)

dasar

pemerintahan

Ketika dilakoekan

penembakan

terhadap pesawat2 asing pada Ia

roet malam,

|naat

maka seboeah gra-

dari

meriam oedara meroemah jang memakai 4

ngenai

djika hal itoe tidak
pada penjerahan ke-

tingkatan di Amstel
Veensche
Weg. Granaat
itoe memoekoel

koeasaan dan pengoerangan per-

atap
teroes ketingkatan ketiga
dan kedoea, dan tinggal menggantoeng antara plafond dan ba-

membawa

tanggoengan djawab minister dan
Parlement Belanda. Beliau dalam tahoen ini djoega dapat mem

beri pengoemoeman

tentang be-

berapa bocah pikiran.
Kini tentang hal ini masih diadakan permoesjawaratan
oentoek mendapat persepakatan.

Minister Welter dengan gembira mempastikan, bahwa pada
pemoeda2

terpeladjar

anak

geri bergelora pikiran jang

ne-

se-

hat dan terdapat keinginan boeat
bekerdja bersama-sama oentoek
memadjoekan rakjat.

gian

bawah

dari

roemah,

Kare

na granaat itoe tidak seorangpoen jang mendapat loeka.
Van Boeyen.

Den

Haag,

Rebo (ANP)

Berhoeboeng dengan kesehatannja minister Van Boeyen men
dapat
liboeran 3 atau 4 minggoe oentoek mengaso.
Prins Bernhard.

Den

Haag,

Rebo (ANP):

Atas nama H.M. pagi ini Prins
Bernhard

mengoendjoengi

bagi-

an2 tentara di Utrecht.
Indonesia memboetoehi oentoek
mengambil tjara2 peratoeran sen
diri, soepaja Indonesia dapat
iek | mendjadi soeatoe tempat perhen-

INGGERIS.
Ada

loebang

itoe. Djoe-

ga Amerika
mendakwa autoriteiten Britania di Gibraltar, ka
rena katanja mereka selaloe me
milih partai, memihak pada pe-

lajaran Italia.

Peninggalan tamoe pesawat
asing.

minister Welter

kenegara

dalam

penge-

Timboel sekarang satoe masa
lah : Apakah pengepoengan ma
ritieme Britania botjor, sehingga pelaboehan2 Italia terboeka
bagi Djerman ? Pertanjaan ini

boleh diadjoekan dalam Lagerhuis Inggeris. Bangsa Djerman
mengetahoei hal ini semoeanja” (N.R.C.-,,Antara”)
AMERIKA

Kapal perang Amerika
York,

ngepoengan

adalah

ditoedjoe-

NATIONALE

Bouwkas.

Rebo

(Trans-

:

ri lagi akan dimoelai dengan exploitatie lapangan minjak jang
baroe jang didapat
antara pegoenoengan OCeral dan Wolga.
Orang katakan lapangan minjak ini kaja soember hingga tidak salah kiranja djika dikata-

kan Bakoe jang nomer doea.
ana sea

KEADAAN MEDAN BARAT.
Makloemat Peranitjis.
pen tot
ter),

3

Ito 0

Rebo

IR

(Reu-

ter) :
Wd. minister Amerika bagian
oeroesan marine ketika konperensi
pers
mengoemoemkan,
bahwa Amerika
Sarekat
kini
bersedia oentoek memboeat 4 ka
pal perang dari 45.000 ton.

»Wiener Zeitung”

Weenen,:
Rebo (Transocean):
Pada 29 Februari (hari ini)
soerat kabar ,,Wiener Zeitung”
tidak akan diterbitkan. Soerat
kabar itoe doeloe dikeloearkan
oleh
pemerentah
Oostenrijk
»Wiener
Zeitung”
itoe sedjak 287 taltoen dengan
tidak

loe. Ia ada soerat kabar paling
toca dari Oostmark dan salah
satoe jang paling toea di Djerman.

Ditjari

& U-

an).
Oberste
barkan,

Rebo

pada

mengaFebru-

ari didaerah Perl dengan segera
disebelah timoer Moezel dilakoe
kan serangan dari tentara pe:
njerang moesoeh jang dibantoe
Serangan

ini da-

pat dipoekoel moendoer. Penerbangan
penjelidikan diadakan
diatas laoetan Oetara dipoelau2
Inggeris
dan dengan terbatas
diatas
Perantjis.
Diberbagai
tempat didjoempai perlawanan
dengan sangat kerasnja. 2 pesawat penjelidik Djerman tidak
kembali
dari Inggeris sedang
itoe seboeah pesawat penjelidik
Inggeris tertembak roentoeh.
Nederland menolong Finland
Den
NP

Haag,

Rebo

TA

AI

»Ihunder

As aa

TONTONAN

Alhambra:,,The

Kid from

L,,Silly Billies”, II

in

the

Desert”,

Thalia:,The

Fighting

Devil

Dogs”,

Purna
Men

(A.

Ba

and

Union

A

reik us Ronr

Prayer”.

Belakangan

(Transoce-

27

radjin

Pacific”.

menjata-

Heeresleitung
bahwa

jang

Cinema-Orion:

Makloemat malam.
Paris, Rebo (Reuter).

Berlin,

NE

Kokomo”.
Rialto:

(1.

malam

agent2

dengan djandji2 jang lebih menjenangkan,
KABAR

Makloemat pagi menjatakan,
bahwa diberbagai daerah medan
dilakoekan pertempoeran tentara patroeli dan artillerie.

oleh artillerie,
DJERMAN

lidirikan dihadapan notaris A.
EH. Prosee. Tertjatet pada Raad
yan Justitie.
Matramanweg 45 Mr. Cornelis, telf. Mrc. 308.

SEKELI NP

kan tenang keadaan sepandjang
hari,
Makloemat Djerman.

berpoetoes-poetoes
e | tian dan perlindoengan jang pepoengan ?
diterbitkan,
| noeh ketenteraman ditengah2 per
Dalam nomor jang paling a- hingga soerat kabar itoe men1 | golakan doenia. Orang kenal a- chir dari ,,The New Statesman jadi staatscourant dari pemeIkan sebatang pohon dari boeah- and Nation” kita batja seperti rentahan Oostenrijk jang doe-

olongan ketjil ge jame- nja, dan orang djanganlah merin berikoet:
agitasi boeat mentjapai tangi atau meroebah toemboehnja | »Perhatian
dari oemoem di
san pejaanan Oleh jang berlakoe menoeroet kema- Inggeris tentang toedjoean pe-

Moskou,
ocean)

Makloemat

New

Dinegeri
ini
soedah
banjak
bouwkassen. Meskipoen demikian toean tetap moedah memilihnja.
Masoeklah hanja pada Organisasi NASIONAL JANG
SEHAT dan jang makin KOEAT.
Dimana
toean
bisa
LEBIH
TJEPAT mendapat pindjaman
dan sjarat2nja
LEBIH MOEDAH.
Oleh karena itoe, pertjoema
toean menanggoeng risico dan
masoeklah kepada Coiperatieve

Trustee

Dalam kalangan jang berkoe-

dengan

lebi

Sedikit hari dimoelazi

asa pada hari ini di Moskou diterima kebar, bahwa sedikit ha

minta,
soepaja
poeblik soedah
bersedia2, bahwa hari Djoem'at

keatas

memberi-

Roeslan

Pemerentah

kan konsessi2 kepada insinjoer2

baroe2 ini memprotes, sebab ka
tanja mereka hanja sedikit sekali menerima bahan tembaga,
sedangkan bahan tembaga jang
ke Djerman

Taewan-toewan

Koendjoengi
dan
priksa
harga- harganja
siang sebab djika te laat bisa menjesel.

Bangsa Belanda

dikirim

TANGGAL:

dengan te-

taan2 ini, memandang
itoe bisa djadi

PADA

| 1 Maart sampe 15 Maart 1940 |

rikoet:

man”-,
bahwa
bahan2 ini dengan lain2 penghasilan
indoes-

EUROPA"

PASAR BAROE
-67 -69
BATAVIA-CENTRUM
BANDOENG

80- 80A.- 82 -

,,New Republic”

beschermingsdienst dikota ini me

(Tidak

17

“dari

tanda ,,bahaja oeda-

sedikit (karena lampoe

Baroe

Obral Besar

ngarnja
a”
da

Pasar

Tel. WI. 2618 Bat.C.

tjoekoep dengan penerangan

oendang2
V. Indonesia,

ap, bahasa pengaroeh

barang

dengan

"“WINNEF

gas kabar2 ini, akan tetapi me-

. Hoe bersedia menerima setiap an
djoeran jang diperkenankan oleh

Beliau me-

pe-

bahaja”
(alarmtoedus
dari ada terde-

demikian

menerangkan, bahwa beliau sela

asa madjoenja.

rang-saudara

terdjadi

adaan
stand),

Selandjoetnja

n 10 tahoen jang lampau loe

ketika

toean soedah

tindakan2

hingga

toe rakjat djelata jang berdjoeta-

sia dalam pemerintahannja

tolongannja

pada:

Won

Lekas

mesti membajar hoetangnja pada Djerman dan Italia, oentoek per

gelapan
seloeroehnja) akar:
dilakoekan selama dalam ,,ke

.. lampoenja,

Cina dioetjapkan ai" Tweeamer.
liau menetapkan, bahwa la-

Boeat segala model

barang,

hoetangnja |

Djerman oentoek mentjari soem
jang
ber2 minjak di Bachkiri
oedjoeng Selaletaknja antara
tan dari Oeral dan Wolga.

kanan kiri).

ri kring aa

membajar :

KORTING.

toe djalan-penghoeboeng jang
dalam waktoe achir ini selaloe
dapat perbaikan.
Keterangan jang kita dapat,

licht) tjoema bertjahja keba-

tedhniseh-.

ratan toekar-menoekar

mesti

EAE

ROBINSON

20”

|

anta.

BAIK!

tri dan pertanian sampai dine| gara
Djerman
dengan
mela-

wah.

2 nja bani

Senen 4 Maari

akan dilakoekan pada saat dja
toehnja waktoe sendja (schemering) dan mesti dilakoekan
,Totale verduistering” (peng

demikian roepanja, hingga si
nar
langsoengnja (directe

tangan jang oemoem di-

,,beperkte

ring” (penggelapan sebagian)

tertoetoep itoe).
Kalau misalnja toean toch a-

e verduistering” (peng-|an seloeroehnja).

pada

Lampoe
dalam
roemah itoe
mesti ditoetoep demikian roe
pa, soepaja djangan ada tjah
ja
lampoe
jang langsoeng
bersinar keatas ataupoen ke-

jang

verduistering”

oedara

depan

gai tapelak).

roepa,

jang kita perboe-

permoesjawa

PERAN ES

mentjari

Ambillah

. fatsal jang penting jang
H tak boleh diloepakan

Ba

di-

bawahnja
(djadi
dibawah
lampoe itoe misalnja djangan
' dibeberkan kain poetih seba-

kanan kiri,

Dora fatsa! pemilik

adanja

PE

SEPATOE

Sebenarnja letak keadaan begini : jakni bahwa Djendral Fran |

dalam kamar, jaitoe da
»Maskape Rio Tinto, kepoelam kamar, dimana segala isi injaannja Britania, oleh Pemeroemah (orang2nja) berkoem
rintah Franco
diwadjibkan tipoel. Lampoerinisa
ap2 boelan mengirim bahan tem
rina
seekaki
tak
bos
baga jang banjaknja 85.000 ton
Pee
bersimar
ke
kepada kaoem
Nazi,-satoe keloear.
njataan jang oleh fihak BritaMoengkin perloe sekali dioe- nia sendiri didiamkan”.
moemkan djoega, bahwa paDari artikel ini ternjata-beda peladjaran perlindoengan gitoelah
kata
,,/The
States-

tas pada tiap lampoe, dengan

djangan

dikitpoen tak ada dibitjarakan.
co dengan

TN

KOETIKA

sadja

IC. dipasangi kain biroe atau ker

itoe

ANN NE

mna

“da perti barang? oa
teroetama
itoe sekali besi, tembaga dan timah

ngan
lampoe2
“dipadamkan
semoe-anja.

mesti djalan dengan ketjepa- |

h “pisa Sani biasa,
koeatir. Oentoek ini
bil tindakan, soepaja

ini

rebih2/jaitoe

in biroe atau kertas. Dengan

|.

ter-

mtatisebagran

ko mesti dipadamkan.

SEP

akan 'am2, maka tentang Spanjol se-

bang dan oleh sebab itoe ma
ka tiap orang diminta dengan
|. sangat pertolongan dan bantocannja, dan teristimewa
dalam
penggelapan
jang
tjoe-

“an reklame dan eta

— sendirinja

oleh pesawat

kan
pada
minjak di Roemenia
Sebagai perdjandjian jang di-

AAN Enmibrag

PENOBATAN
GOESTI
MAS DORODJATOEN
DI SOELTAN
8

Maart

Didengar
Raden

Mas

bahwa

Dorodjatoen

18

kan

mendjadi

Maart

1940

akan

Soelthan

ta Hadiningrat,
itoe nanti akan
kroonprins.

1940.

kabar,

gal

RADEN
DJA-

Goesti

pada

tang

dinobatDjokjakar

setelah pada hari
mendapat gelaran

(Aneta).

Fendaagsche menoebroeck
.2 orang

Hari Rebo pagi jbl. Kendaagsche jang datang dari Soerabaia

diatas djembatan

langgar 2 orang
gal doenia pada

Sragen meteroes menjngsaat itoe djoe-

ga.

Telah dimadjoekan
begrooting tambahan oeroesan loear

:
Kedoea majat teroes
diangkoet kestasioen Masaran dan Ia
loe dibawa ke roemah sakit di

negeri sebanjak

Sragen,

100.000 roepiah

sebagai bantoean Nederland kepada Roode Kruis Finland.

Nama
kelocarga doea orang
korban itoe beloem diketahosi.

ai make NN

MANA Oa

malam

berikoetnja
tt

..Bokswedsrijd mereboet titel

FOWELL

kampioen

Amerika"

|Tne Kid

kn

From Kokomo“

MORRIS

JOAN

—

PAT 'OBRIEN

—

BLONDELI.

Dan bintang bintang jang terkenal.

micgdienst

Nan

|“

PERHOEBOENGAN SPOOR
MOER'
DAN TI
BARAT ION
C) |
IFI
PAC

gawe
em
pererdjaan ini. Orang Indian jang boras, kedj
hiog
t,
jaha
pent
san
kawa
prda
oe
“dan brani, bant
ri.
ng:
dan
t
ga sering terbit pertaroengan heba
aPereboetan Kekocasahan Pp Sang onptan Pertjint

1.30

—— TANTAIK

PANTJORAN

.

RIO

MIECK

UD'INK
PRIMO

V.S. .

v.s.

GILL

OESMAN

2181 490-097 M

Kita poenja adres
jang soedah popilair,

2 Maart, Malem Minggoe
— Mereboet

Boterwia-C.

-

Boeat hari Rebo 23 Kemis 29 Februari '46
—
Programma

"SILLY BILIES«
doea

badoet

PEN

Bat -C.:

le. Keloearnja tinta
selaloe tetep dan
rata.
Ia
2e. Dipakainja enak
dan membseaskan

keinginannja.
3e. Graveer nama di
vulpen
denger
gratis — dari itoe
vulpennja tida bisa hilang.
4e. Harganjamoera'
sekali,
simpai

f 7.00.

Gagang
i

:

:

Pesenan-pesennan joear Batasiaikisa
kirim rembours. Waktoe pesen minta
keterangan, bagaimana toelisannja
haloes, sedeng atawa kasar. Dan
dari hal warna-warna ON
#

Ep

POKO

Aa

Kramat

14

2

au
—

.

Ri

Pel. 1981 WI,

1-20

warna-war.:

na: 1 260—f 3,01
£ 3.50 — f 4,60 sam

pai f£ 12.—
Model ,,N”

Gagang h tam f 2,51
£ 4,09. Gigang Streej

£3.

0-—f

45)

Ga.

gang W.rna- warn:

Oo
Patavia C,

£ 459—f£5,00-f 6,01

165",

»

OBAT

pat,

— Krvidkundige,

Sawah-Pesar

Obat-Obat Moestadjab

Kleeding

e

2N.-Tel,

(nier)dan sem:

Tablet Speciaal boeat bikin bersih darah dan semboeh:

bernana, gatel d.l.l. jang disebabkoelit, bisoel
kan penjakit
f 1.—
ken oleh darah kotor'atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol
lama.
batoek
boeat
er
mandjo
l
Tubercolosis Plant. Obat terkena

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

disana pake
'a0eng Oentjioe Tiongkok dan sedari ratoesan taon orang
a moesti
Obatnj
l.
berhasi
dengen
batoek
t
boeat semboehken penjaki
f 1.50.
pak
1
Harga
aken.
digoen
bisa
nja
seblom
aer
dimasak dengan
dan
Convsemeg Tablet Speciasl oentoek perkoeatkenzenuw otak

TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.

040:
An

MR.-COF NE! 18.

PEMBERI
TAHOEAN
Boepati SOEKABOEMI memberitahoekan, bahwa:
le. semoea penagihan atas begrooting Regentschap SOEKABOEMI tahoen 1939, ketjoeali apa jang terseboet
dalam 2e., jang tidak diteri-

ma

sebeloemnja tanggal

1

MEI
1940, mendjadi verjaard:
. tempo
verjaring jang ditetapkan
dalam
Burgerlijke
Wetgeving Hindia-Belanda,
berhoeboeng dengan begrooting Regentschap Soekaboemi, didjalankan

pada:

a.

SOERIA

“hu

DANOE

NINGRAT.

Di

|

V )

ALHAMBRA
SAWAH

OUEENY

- Magazijn

semoea
penagihan jang
besarnja telah ditetapkan
dan boeat mana pembajaran
tidak tergantoeng
£ 2—
oerat-oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.l.l Harga
dari soerat2 penagihan
Dugestive Tablet (Lu-Tin-Tjin) boeat tambah napsoe makar j
jang dikirimkan dahoejan bikin koeat tempat makan. Harga 1 botol f 1.50.
loe oleh orang2 jang berdoeloe obat
kepentingan,
Prijscourant dikirim gratis. Kaloe kirim postwissel
h handelssemoeca
penagihan jang
dikirim frangco diroemah. Awas barang palsoe perhatikenla
1g
!
dibajarnja memakai bemerk Tjap PRAUW.
sendiri
velschrift.
Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa pesen
1
SOEKABOEMI,
26 Febr. 1940
pada.
CO,
TAK
Boepati
Soekaboemi
SAM
T
IMPOR
IJN
MEDIC
R:
IMPORTEU

EN

dengan

pertjo-

Bekasiweg 34
Telf. no. 820 Mr.-C.

Neuton
boehikan sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.l.I. harga 1 bo:

tol f£ 1.25.
Mixodin

2

#SETIA— OESABHA"

Tjap Prauw

Pill Oentoek perkoeatken bocah gindel

dan netjis,

Bikinlah
baan pada:

5563, Bandoeng: Kosambi 233”
Gasfa
-1634,! Buitenz.:
Tet.
briekw. 6A,-Tel 385,SoekaboeToko Peng, Plaboeanw.
mi:
Meester-C. Toko Djokja Matramanvweg 252.

an

rapi

sedang harganjaada
bersaingan keras.

i
Semboehken dengen lekas:
Batoek jang Keras dan Enteng,
Sakit panas dingin,
:
:
:
Napas sesek,
Batoek
sakit
anak
boeat
sekali
Mandjoer
“Per fieseh £ 9450
Bisa dapet pada:
Djamcehandel & Industrie,
sTJA?
LAMPOE"

Vuipen jang pa
liag bagoes

206

TR

lan obat, besar sekasi goenanja.

I0 tahoen

PE TIG

Selamanja
potongan
kita
menoeroet
keadaan
zaman. Pekerdjaan tje-

EREARN CON

EN

Tertjampo.r o'eh Madoe jang toelen, dengen lain-

Garantie

theWorld

ANN

dikeloearken oleh Mevr. GOUW

Thunder in the Desert

#3

:

!

INN AE

MADOE

jang soedah

Kedoea:

« Bestin

2

i

terkenal
ae
En
2
WHEBELER dan ROBERT WOOLSEY
Anak-anak boleh nonton!

R1

S5
ta

|

BERT

dengen

kampioenschap Batavia 1940 —

saksiken 2

mempoenjai

persediaan kain serbatjoekoep darijang
kasar sampai jang
haloes.

Djangan loepa dateng
i

Film lostjoe jang aken membikin penonton tertawa
tida bisa soedah

sebab

|

— Doea

Concours

Hawoiian

Groot
Pasar Senen

koetoe-

Bokswedstrijden

. HOVERKAMP
v.s.
VAN DIJK
mati-matian..!!!
pertempoeran
..!!
Oedjan djotosan

En

Ia

membasmi

BESAR

—

BATAVIA-C.

“ 100”, Pake Engelsche Tekst.

1
-g Ne

ma

FIGGTING

Felor!

EN

PARE

jang

Sab TRI

Oedjan

obat

MA

pioneers.

111
...

5

boeas dergen

edain speciaal goena menghilangkan baoe keringat dan
mengandoeng djoega bahan

jang heibat...!!!

Internationale

Gr:ote

heib-t antara bsngsa Indian jarg

Bandjir Daras!

“.

kepa-

Ini mempoenjai

Sahoen

—

pakeilah selaloe saboen”
Lifebuoy Toilet.
2

Ah Saad

:

GREENE

kesehatan Tosan

1 Maart, Male n £aptoe, djam 9 malem

Columbia psenja zctie film jang besar dan heibat
Peztempoersn

EER)

Nag

Theater ke 2:

ELLIOTT

BILL

dengen

5.

VADERS

Dengen
YOUNG — RICHARD
GEOKGE ANDERS

Pertemposran jang kedjem...!!
Pertjintaan jang memiloeken hati...

Carson
Overland With KitBagian
ka 1
,

(OM HUN

Peperangan

Satoe film serie baroe jang blon maen di Batavia.

A Prayer

and

N

Oentoek

keri-

(baoe

1

koetoe penjakit.
Lagi poen boesanja membawa
kesegaran.

ngat) tentoelah baoe itoe mem:
bikin laen penosmpang djadi
pada tida senang. Orang bisa
tjega ini kesoesain, dengan setiap hari mandi pakei saboen
Lifebuoy Toilet,

Film Coy. pertoendjoeken

Fox

Men

LORETTA

1940 dan malem brikoetnja

29 Febr.

Ini malem

|

“THEATER

DUEFN

Centruy

Four

,B. O,"

"membawa

Iai malem 29, Februari

2jJth

5
seroe dan menarik.
x
lian
seka
pada
.
OpCt
1
gken
Ditanggoeng menjenan

-

FP BATAVIA

9.3

Penata

:

paling
Satoe film jang paling rem», palirg hebat,
penowon!

&

£ AP

Didalem auto-bus orang doedoek
berendena-rendeng, dan djika
sala satoe penoempang ada

Prinsenlaan

Prins - Theater:

hem hi

cw

DIAGALAH DIANGAPN IDI» ” «
HINGBAGOE AKERINGAT

430 n m.

10 u.v.m. dan

"40 djam

-

S8

- &

MA'TINEK, haaja hari Minggoe tg.

Prinsen-Par

goembira dan se-

penghati. Pertarsengan antara glungar
n
:ngi
rint
mao?
spsor dan pendjahet jang

neng

Maart

( 3 2

Ce

(UN
|
Satoe tjerita Jang bikin kaget,

#ida diadakan

008

x

ta. 2 Maart 40.

pada hari Sastoe

Hr

antero ploksok

soeda dapet poedjian jan? paling moeloek sendiri.

pertjobaapnja luchtbescher-

dengan

maka

ea.

rame

din
basdingansja

ada

Ke
henet.. jangtida
dan hebat,

Mean ANA

Ta

sai

Pemberian Tahoe
“Berhoeboeng

:

Dengan

:
binaan a sakh,

Ss”,

Vegas Bawah Cesar — Batavia-Centruma,

WAYNE

Satoe

angen

Maa
SEN iban

Da

tan gal 2
Modal film
jang sanget

nana

dan malam

The Fighiing
LEE

entus pi Teten
gm

“Ini

Ini malem 29 Februari ' |
Dengen

AINUNE nang

:

Stan

Besar

Mangga.

PEMANDANGAN.

Tenapa baik kombali
kelandjer dibikin mogda
Didalam 24 dajm

Haa

Sekarang tida perloe lagi berpenjakitan
kekoerangan tenaga dan kenafsoean,
lemah
ingetan
dan seloeroeh anggauta, kebingoengan, darah kotor, tampang berpenjakitan,

iesoe

dan

tida

bisa

tidoer,

sebab

sekarang

satoe thabib Amerikaan telah mendapatkan
socatoe
djalan jang gampang
dan
tjepat
centoek menjemboehkan ini
Naas
Ini pendapatan beroepa tablet jang sangat
gampang
dan
enak rasanja di telan, ada
soenggoeh tida berbahaja, mendjadikan tida
perloe lagi di operatie dan mengombalikan
poela
kepada
beriboe? orang kemoedahan
dan tenaga.
Ini tablet bakerdja langsoeng atas kelanGjer? dan asabat dan membawa darah baroe
didalam
toean
poenja
oerat' darah.,.....
kenafsoecan baroe.
'

Didalam

24

djam

toean

merasa

moeda.

lagi. Mata toean bertjahaja, toean. merasa
segar dan penoeh tenaga moeda,
€
Ini obat kelandjer dan tenaga baroe jang
mengagoemkan:
Dr. Nixon'g Vi-tabs ada
dipertanggoengkan.
:
Ini obat tablet ditjoha oleh beriboe-ribob:
orang di negeri Amerika dan disini poen
sekarang ada terdapat diseloeroeh roemah"
obat dengan pertanggoengan: ,,Sangat memoeaskan atau kombali osang.""
ni
Dr,
Nixon's
Vi-tabs
membikin
toeen
segar betosl, mengasih kepada toean sapenoehnja tenaga kehidoepan dan kenafsoean

dan dengan begitoe toean merasa 10 tahoen
lebih moeda. Djika tida begitoe, toean.
kombalikan , sadja
kesong
dan
mean

boengkoesannja
banda
kombali

poenja ocang. Satoe
tesla
dubbei dari 48

jang
toean

botol speciaal dengan
Dr.
Nixon's Minaba

harganja moerah dan pertanggoengannja ada
tosan poenja kepastian,
5

Terdapat di Rocmeh' Obat dan Toko?
besar. Djika tida bisa dapat, toelis soerat
kepada THE KNOX COMP. Batavia

“dk
An

Me

An

Make LANANG
TELF:N9.520: 01

t

ENEEERAA

Kemoedian
na

rentja-l

KOTA-KOTA FINLAND

Litoeh
dengan|

oerdonansi

diterima
27

lawan

ra.

(Jang

16

sovai

tidak

njetoedjoei

mel

terma|

soek
djoega
tea
UE,

V. €.

Kedoea
rentjana
ordonansi
|jang lain jang termasoek djoega dalam soal ini
(peratoerar

pemilihan kepala2 rakjat dsb.)

,

a | rakjat (burgers) na ka ,
s. | borg, sebagai djaminan. Disi(ai ter,

ta2
bentrokan anboeaATA
administratie

at | soeatoe Berkarg | gi
lis

aa jang loeendiri. Dja-| ta Ta FT
las) dan kepentingan rakjat, jg.

Uu pengawasan atas
1 Ta itoe dilakoekan

soedah diberi djaminan oleh
wetgever.

orgaan

Djikalau

tidak

bestuurs

mengindahkan

hak rakjat ini maka perkara ini

menoeroet hemat kita ialah per |

: pa berpendapatan, bahwa| kara hoekoem

(rechtsvraag).

an polisi itoe perkara be-

5 jadi

orang itoe tidak se-

y Ana,

tindakan

over-

Hak bersidang dan berkoempoel soedah diakoei Polisi tidak
mengindahkan hak ini. Nah, sekarang jg. seharoesnja mengoeroes ini ialah hakim, sebab ini

oeroesan

.

aan
an
s
overheid itoe.

atas
Disi-

hoekoem,

'roesan beleid.

boekan

oe-

ContrSle atau pengawasan atas
perboeatan
administratie
|atau uitvoerende macht) ada

diterima dengan tidak diadakan
pemoengoetan soeara.

Barisan

Perikatan

Goeroe2 Is- |

lam.
Z.O.

meneoelis:

Oleh goeroe2 dan moebalig2
Islam dikota ini telah didirikan |
Soedah beroelang-oelang pesawat terbang Roes mendjatoehkan
meriam
diatas
kota2
Einsoeatoe perkoempoelan jang be”
land. Diatas ini nampak roemah-roemah jang dimakan api, sampai menjala-njala. Hantjoer
nama Badan Perikatan Goeroe?
ahoe, pabila tak dapat padam.
Islam

Maksoed

perkoempoelan

itoe

ialah sebagai satoe vakbeweging jang akan mengatoer badan penjiaran dan pertahanan
Islam, serta akan mengadakan
peroesahaan (economie) dan pe
nerbitan oentoek mengeloearkan soerat chabar
(madjallah)
dan boekoe2 jang berdasarkan
Islam.

Benoa beleid Tn

ga Dan

ta

5g oe-

tetapi pernah djoega ke-

oentoek
kepentingan
rakjat.
Perloenja tindakan overheid bisa mendapat pengawasan dari

badan jg. tidak memehak (partijdig).
Di Perantjis

in.

Makanan

Tn

Deen

soedah
tida bisa

Op-

badan

seroepa

itoe

soedah ada jaitoe conseil d'Etat,
jang
mengoeroes
perselisihan
Administratie.
Adakah anggota
volksraad jang bisa mendesak
kepada Pemerintah soepaja diadakan
administratieve rechtSpraak?

Toean Ismael Djambil menerangkan,
bahwa. goeroe2 dan
moeballig2
Islam menjoesoen
barisan haroes sekoeat nja serta membereskan diri masing2,
mengatoer economie
(pengh:
doepan), bersipat ichlas.
Rintangan

mendjadi

sempean ja.

(B.P.G.L).

Senen malam digedong Pertemoean Moeslimin Def :v/d Bosch
|doea matjam. Pertama contro- 161 mereka mengadakan rapat
le oleh badan perwakilan atas jang pertama dihadiri oleh koeperboeatan administratie jg. me rang lebih 40 orang goeroe2 dan
. Ingenai beleid. Kedoea controle moebalig2 Islam. Rapat dimoeoleh hakim atas perboeatan ad- lai poekoel 9, di bawah pimpimiaistratie jang mengenai hoe- nan toean Sjarif ,Oesman. MoeBnmaiak.
koem.
Hakim ialah pekerdjaan- la2 ketoea menjerahkan kepada
221 sean
Volksraad itoe se
nja mengenakan ,,Recht” pakai toean Zainoen oentoek membahoofdletter. Dari itoe hakim ha- tjakan Al Koer'an. Soedah itoe,
-roes adil dan tidak memihak.
oleh karena toean Sj. Oesman
- Akan tetapi di Indonesia, ke- hendak menerangkan asas dan
boeat
oeroesan padjak toedjoean
perkoempoelan ito
Pkepuaa Volksraad,
lan tjoeali
haroes
Pe an IR An
jaitoe Raad van Beroep op Be- maka pimpinan diserahkan kepada toean Amir Hamzah Hajat.
a |lastingzaken dan boeat oeroesan
| begrooting, jaitoe Algemeene
Dengan pandjang lebar toean
Rekenkamer,
tidak
ada hakim
Sj.
Oesman menerangkan perboeat oeroesan administratie (ad
a Volksraad bisa mengganorang orangnja jang meme- ministratieve rechter). Dari itoe djoeangan agama dan kepertjajaboleh
kita mengarti,
bahwa an di Timoer ini semendjak setah. Itoelah Na
zaman
Hindoe. Djika
|tocan
Thamrin
mengoesoelkan beloem
agama
Islam
mangkin
terdesak
interpellatie kepada Volksraad.
Soedah
itoe
diadakan
pauze
beTetapi
kita harap memandang
Pera
Sa tadi. A- djoega kepada waktoe jang akan berapa menit akan menerima
datang. Administratieve recht- pemandangan2 dan pertanjaan2
spraak perloe diadakan disini dari jang hadir.

: — Kembali Ma

|
|

,,Isteri Indonesia”

di

Tjikampek.

»BERINGIN”

Ketika ditanja, disoerat kabar
mana berita itoe dimoeat, maka

polisi tak memberi djawaban.
Dalam pemboekaan rapat, ma-

ka ketoea LI. mempersilahkan le
bih doeloe
anak2 dibawah oemoer 18 tahoen oentoek keloear.
Perdebatan dalai rapat itoe ialah mengenai gedoeng2 perwakilan, misalnja volksraad.
Setelah
pendjelasan2 ini maka manteri po

lisi2 itoe mentjatat

jang hadir,

nama

orang

Oleh karena sikap

polisi jang koerang pada tempat
nja itoe dan karena mengeloearkan djoega oetjapan2 jang tidak
semestinja, maka.
keadaan
rapat mendjadi katjau sampai tak
bisa landioet.
Kegadoehan ini makin mendjadi(dengan
kedatangan wedana,
jang memerentahkan kepada ha-

dirin oentoek
pat.
Poen

meninggalkan

ra-

Tjaranja
ini kasar sekali.
ia mengambil soerat2 jang

ada dimedja pengoeroes.

Djawab
Leela

pemeren-

2 “IE ebaru
AO)

Sikap
polisi dihari Minggoe,
6 Aug. di Tjikampek terhadap ra
pat anggauta itoe memang — di
loear oendang2 negeri — keterlaloean dan melebihi dari pada
jang seperloenja. “Tetapi apa jg.
dikatakan berboeat jang keloear
dari. kepangkatannja sebagai pe-

gawai, tidak njata sama sekali.
Mereka itoe akan ditoendjoekkan sikap

“bagaimana jang

me-

mang tidak oesah diambil.
toek mengambil tindakan2

Oen
jang

lebih djaoeh dari fihak pemerin-

T. Thamrin pada tg. 29 Aug.
1940 menanja di Volksraad:

tah terhadap mereka itoe, tak ada alasannja. (Aneta).

“Groepsgemeenschap

Palembang.

Pada sidang Dewan

Rakjat

7? Re Selasa tanggal 27 Februari
10 dibitjarakan

antara

lain

mendement toean Mochtar boc
meroebah soesoenan Dewan
nan boeat memper

Kemoedian dibitjarakan rentjana ordonansinja sendiri (boe-

at melantik
Palembang).

groepsgemeenschap

9 orang
«

10 orang dan anggota

dement
boeat

Berhoeboeng Si Da ini. maka penanja memadjoekan pertanjaan

kepada

pemerintah,

dan tidaknja kabar ini.
benar,

benar

Dan ma

tindakan

apakah

boeat

Keroegian

accijnzegels.

Ditetapkan verordening2 peme
rintah oentoek merobah pergantian keroegian jang disebabkan
accijnszeyels
rek-api.
Dengan

tembakau

besluit

kita
kali.
kita
an2
dah
tak

dan

ko-

goepernemen

ditetapkan lagi dispensaties memakai bendera boeat pelajaran pe
Sisir.
menmaaananan——-

lapangan

ini oleh bangsa

masih ketjil dan sedikit seBoekan bandingannja kalau
samakan dengan peroesahaEropah jang semoganja soetersoesoen rapi. Tetapi kita
oesah koeatir apa2. Jang hakita ingat2,

ialah

bahwa

ki-

ta mesti akan bisa madjoe djoega
langkah kita, sesoeai dengan kemadjoean
masjarakat kita seoemoemnja. Ini pasti!
Hal ini kita saksikan djoega da
lam pengoemoeman
» Beringin”
jang paling achir, jaitoe permakloeman kepada anggauta2nja. Di
sitoe nampak, bahwa, setelah di
adakan penjelidikan accountant
dan ada penoetoepan
angka2,
djoemlah oeang jang bisa dipindjamkan kepada anggauta makin
banjak.
Dalam
boelan Januari

Ketjoeali dari itoe semoeanja,
meskipoen kita soedah menaroeh
kepertjajaan seratoes prosen, jg.
kiranja ta' akan melesat, patoet
kita madjoekan satoe hal: Setelah

mengalami

,,fitnahan”

melantik groeps

Palembang

itos

pendoedoek anak negeri

sama sekali tak dapat diterima.

Keterangan.

Sebeloem hari Minggoe, 6 Aug.
1939 telah dipermakloemkan ada
nja rapat. anggauta perkoempoelan tsb. Sebeloem dimoelai ra-

pat itoe, maka doea orang manteri polisi masoek kedalam gedoeng perkoempoelan itoe, sambil menanjakan, apakah rapat itoe rapat anggauta, ataukah ra-

pat oemoem.

Sebab

menoeroet

penjiaran dalam s.k. perkoempoe

lan itoe akan mengadakan rapat
oemoem, demikianlah keterangan
fihak polisi itoe,

Bidan baroe.

TOKO

Diizinkan mendjalankan prak

tijk dalam verloskunde di Indo-

lagi. Sebab kerapian dalam beker
'dja- maoe
tidak maoe
mesti

membawa kemadjoean, baik bagi
pemimpin, maoepoen bagi anggauta2, ataupoen bagi per&kono

mian

rakjat Indonesia

teristime-

Wa.

nj. R. I. Rochiat atau R. A. Soe
jati.

— TT, M. Soegandi.
Diizinkan
genees-.

berpaktijk — dalam

heel dan verloskunde di

Indonesia sebagai
Soegandi,

arts, t. Mas

ISMAIL

PINDAH

nesia sebagai doekoen beranak

Ditempat
Persediain
» SERVICE

“

P.

jang

DJALIL

SENEN

163

baroe

ini se-

gala priis” barang dapat direndahkan.

Manufacturen
Batik,
Tenoepan
Klontong

eug4.

Monster (Staltjesi
dikirim
pertjoema vialoover kite

kalau

Tel.

diminta.

4356 WI

Inilah,

de-

ngan siaran,
bahwa ,,Beringin”
katanja
mengalami
,,kekoesoetan,” jang oentoengnja tak terboekti maka pemimpin dan para pegawainja jang bekerdja dalam bank itoe selajaknja mesti
lebih teliti bekerdja.
Segalanja
haroes lebih teratoer
dari pada
jang semoela, djangan kena noda

(Fraksi Nasi-

Toean Soangkoepon
(Golo) kepala2 rakjat oleh ngan Nasional Indonesia) me
a Pn itoe akan diroegi- | nganggap, bahwa dengan tjara
| sebagai ini, bestuurshervorming
itoe tak ada goenanja. Oleh kasional) #embuatuh
angga- “rena itoe fraksinjapoen tidak apan itoe dan memegang tegoeli kan menjetoedjoei poela amendement itoe.
amendement itoe ditolak. Pe

1939, jang diadakan

disana.

nakala

onal) akan tidak menjetoedjoei
rentjana itoe. Sesoedah amende
ment2nja ditolak, maka amen.
gemeenschap

Pemerentah,
toean
Wa al, menasehati soepa-

6 Augustus

jang diambil oleh pemerintah.
Toean Mochtar

“Belanda dari

orang wedana dan doea manteri
polisi di Tjikampek telah bersikap koerang semestinja terhadap
perkoempoelan Isteri Indonesia
dalam rapat anggautanja pada tg.

dalam

roes

Penanja mendengar bahwa seAmendement
itoe
(sebenarnja
banjak
amendement
jang
tergaboeng
dalamn ja) Gitorak
Ge
ngan
25
lawan
18
soeara.

1940 jang bisa dipindjamkan ialah f 9.000.—
(sembilan riboc
Kalau kita berdjalan-djalan di roepiah). Ketjosali itoe menoeKramat Salemba dan hendak ma roet tjatatan terseboet, maka per
soek ke Pasebanweg, maka dise- djoemlahan oeang jang dipindjam
belah kiri kita nampaklah
satoe kan
dalam
tahoen 1939 sadja
kantor
baroe, jang doea boelan soedah ada f 27.500.— Atau dajang laloe masih ada di Bogor, lam seboelannja jang bisa dipintetapi kini soedah presis seboe- diamkan ialah f 2.291.67.
lan pindah ke Djakarta: BouwSebetoelnja
kita bertanja kespaarkas ,,Beringin”, jang dipim- pada
diri sendiri,
ketika bank
pin oleh direktoer, toecan Soeto- itoe pindah dari Bogor ke Djakar
mo. Dalam tahoen jang silam tei ta ini, jaitoe dari kota jang ongsiar berita-berita jang gempar kos
penghidoepan dan lain2nis
ig. mengenai bank itoe. Katanja lebih rendah pindah kekota ja .
ada
,,kekoesoetan”.
Beberapa ongkos
segalanja
djaoeh lebih
orang
menanjakan kepada kita, tinggi dari pada Bogor. ,,Apakah
lebih2 mereka jang mendjadi ang kiranja memang benar ada kema
gauta dan mereka jang ingin ma- djoean dalam bank ini? Boekansoek mendjadi anggauta. Semoe- kah baroe baroe ini tersiar berianja itoe menoendjoekkan. ketje- ta,
bahwa
ada ,,kekoesoetan”
masan dan kekoeatiran jang ada dll?” Demikianlah antaranja perdikandoeng oleh mereka tadi. Te tanjaan itoe. Sesoeai dengan pertapi kemoedian terboekti, bahwa
tanjaan kita itoe ada djoega besegalanja, itoe tjoema satoe piki- berapa orang jang berpendapat
ran ketjemasan sadja, dan boe- demikian.
kan berboekti. Bahwa ini tidak
Tetapi
setelah kita membatja
betoel, adalah terboekti dari pe- sendiri verslag segalanja dan pengoemoeman
opisil jang paling ngoemoeman2 jang baroe, maka
achir,
jang mengatakan, bahwa
hilanglah segala keragoean terha
“didalam bank itoe tak ada apa2, dap bank tadi.
Sebaliknja: kita
sebab penjelidikan ahli boekhou pertjaja
akan
kemadjoeannja!
ding (accountant) soedah menja Sebab
angka2 itoe adalah hasil
takan beres.
dari penjelidikan
seorang loear
Berhoeboeng dengan ini.tidak dari kantor itoe jang ahli poela.
lain kita tjoema mengoetjap sjoe- Poen
apabila angka2 itoe oleh
koer.. Sebab apabila pekerdjaan anggauta masih diragoekan, ma
dilapangan baroe seperti ekono- ka oleh Direksi ,,Beringin” tiap
mi ini dilakoekan dengan semaoe anggauta dibolehkan oentoek me
maoenja, maka tidak sedikit ke- ngadakan kontrole sewaktoe2, se
roegian jang diderita oleh masjara loeas moengkin. Tiap boekoe ter
kat oemoemnja dan jang bersang
boeka kepada tiap anggauta. Dus
koetan pada choesoesnja. Oesaha main kartoe terboeka!

oesaha

kita jang te-

lah njata.

Diharap langganan akan soes
ka oedii boektinja.

&
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donesia
:Ing en sanaNanPa

djoean

laloe jang

Peiaatai

BOGOR.
.Bembantoe M.J. menoetis.
“3 - Pada

ALI.

malam Minggoe jl. de-

ngan
Na

bertempat di Madjlis OePantjasan,
telah dilangrapat
anggota ALI.
bs Bogor. jang dikoendjoengi
“oleh kira2 200 orang ledennja.

Goebernemen Ka

— kerdja

Indon. jang djelas membantah keras
COrpS | anggapan Pemerintah, ,,bahwa
satoe-satoenja
bestuur
tidak akan tanoda ini, dan 'prijaji bestuur
jang mendapat
Corps

bestuur.

Indon.

keakarena itoelah maka tentoe pe: koet boesat memadjoekan
s|
teroe
din
denga
an
daan oetangnja
—njakit oetang itoe boek
sebah
|
— Jantarankan watak2 tadi, akar: terang kepada resident,
tetapi dilantarankan. lain2 se- ia pertjaja pada chefnja itoe
bah
bab. Dan ,,sebab” ini ja'lah ke- dan ia akan merasa senang,
r”.
dibaja
meakan
t
“wa oetangnja
adaan jg. memaksa boea
|
wang
lah
Gjoem
n
earka
ngelo
menerangToean Kerstens
jang besar goena memenoehi
inkewadjiban adat dan kepangka- kan, bahwa anggapan Pemer
a
belak
an
doega
h
k
adala
sana
ini
tah
tan. Dalam hal menolong
satoe
pada
ndar
bersa
atau
jang tidak
keloearga jang boetoeh.
diterima,
a
jang dapat
derm
n
alasa
eri
memb
pada
miskin,
Perdjandjian Pemerintah, bahsoembangan goena keper“atau
| loean oemoem

wa kepada residenten akan di-

atau oentoek me-

beri mengerti, bahwa ia .,pada
oemoemnja” tidak boleh mem-

menoehi oendangan, dalam hal
tamoe dsb., maka
mendjamoe
ganggap, “bahwa
men
oemoem

prijaji bestuur

deradjat 'circulair itoe
Djikalau ter sepenoehnja

akan dilakoekan
dalam - practijk.

boekan

#noesiaan dan boekan

fantijos ja'lah

toean Soe-

wang

soepaja

prijaji bestuur.

ma,

ada jang ditakoeti dan ada

jang ditjintai oleh prijaji bestuur bawahannja. Ini semoea
haroes diperhatikan dan diper-

menoe-

Inilah

dari djoe-

roesan keambtenaran.
Tabiat
satidak
dan watak residenten

Pemerintah
jang “disediakan
pindjasebagai
an
diberik
itoe
perhimpoenan
“kepada
man

Soetardjo | timbangkan. - Toean Kerstens
pertolo“ soedah pada tempatnja, sebab berpendapat, bahwa
tahoen
ngan
jang
akan
diberikan
Peapa
beber
h
soeda
“PPBB
s
ranta
membe
merintah
ini
boleh
disamakan
ek
bekerdja oento
'sebab2 jang menoentoen pada dengan ,,memberi ikan pada sebanjak oetang itoe. Poen PPBB ekor koetjing, akan tetapi bo“roet

anggapan

t.

“soedah mendirikan bank sendiri j serta

goena memberi pertolongan itoe
pe| Pekerdjaan memberantas

toe.

:

Adres

Seeretariaat

A.LI.

Bon-

donganweg 28 Bogor. Lain dari
pada itoe laloe diadakan pelanti

kan Pemoeda A.LI. jg. diberi nama Barisan Itihadijatoel Islamijah
jang pendeknja B.I.I. dan soesoenan
Bestuurnja terdiri dari toe
toeca moeda, t. Sanoesi penoelisI.

ia. Poela resident itoe biar bagaiia hanja seorang
- sadja jang akan mendapat roe- mana poen,
a,
mancesi
sedang
prijaji begi, akan tetapi Pemerintah sen| diri akan roegi djoega, dari se- stuur ta' akan mendapat kepasdimanakah chef
“bab ketegoehan peperintahan tian, sampai
Jitoe
dapat
melihat
kesoekarandinegeri ini bersandar pada penja
itoe
dari
djoeroesan
kemargaroeh bestuur Indonesier.

Jang diharapkan

t. R. Soemarsono sebagai pemban

'atau-memberi conduite jang ti-

— tentoe ia akan hilang

melepaskan. andjing oentoek memboeroe koetjing itoe”.

dahari.
Adapoen

adres

binnen.
Rapat

tetapi tidak dapat menghindar'kan penjakit2 jang “dapat

innja

me-

semoea

itoe baiklah:

pekerdjaan itoe,

menjokong

ja membantah
Pemerintah.

jang

keras

an

Learn

merang,

f

oesoel

itoe di-

“mine oleh Volksraad. Baik kita menoenggoe
Janggauta

Volksraad

djawaban
ditermijn

Hanbodhdan dakouaah dua Hina . Pemerintah dan pidato anggau
' anggauta Volksraad. Ham ta Volksraad ditermijn kedoca.
'semoea

Mena

anggauta2

Ben

jg. me- |

ter-

T.

5.10

Notosoewarno

Nona Djoearijah
Nona Enong
T. Soemarno

4.65
2.63
9.56

T.

10.—

Partosoewito

1,25

Mangkoedihardjo
ima

,,

»5

f 103.73

:

#“tran-

harinja hari Ming- sport
goe, bertempat di M.O. PantjaTratag -- koeli
san dilangsoengkan

poela rapat

300 orang kaoem
pagi

rapat

toean

dengan

memberikan

berbagai

peman-

siering
Mengganti

: nj. Hamnah

ketoea,

wakil

nj. Endjoh

soeboer hidoepnja perkoempoelan

diberdirikan itoe. Ke-

moedian setelah tidak ada akan
dibitjarakan maka rapat tsb. ditoetoep djam 12 siang aan
selamat.
«
TANGERANG.

Perajaan Asjoera 1871.

toe tanda

malam
malam

dimana

lakoe

succes dari perajaan

itoe. Sekira poekoel9
T.R. Soerjospoetro sevoorz. comite

majit

itoe terletak,

pe-

na -soekar mendeliskan disini.
Sehingga orang toeanja pemoeda itoe perloe djoega pertolongan, sewaktoe-waktoe pingsan
oleh karenanja. Pemboenoehnja
hingga berita ini ditoelis masih
dalam pengedjaran.
(Rep.).

Soea-

memboeka

perajaan itoe dengan mengoe-

3.37

jang
mengharoekan
hati.
Pada hari Selasa jbl. di roemah sakit Tangerang, diserahkan seorang mait Tionghoa pemoeda dengan loeka2nja di bagian belakang, kedoea tangannja kawir2 hampir poetoes bekas batjokan.
Menoeroet keterangan mait
itoe terdapat dipinggir kali Irrigatie Tjoeroeg daerah Tangerang, jang dikira pemboenoehan dilakoekan boekan di tempat itoe, djika ditilik darah ta'
terhamboer disitoe.
Betapa sedih dan terharoenja
waktoe ajah boendanja datang

na Ningroem sebagai pembantoe.
Setelah selesai dengan pemilihan pengoeroes tsb. oleh Ketoea

memoeaskan.

|
Tanggerang

Dahoeloe

Vooruit.

telah dichabarka:

tentang akan adanja perbaikan
da segenap penjokong jang te: Gi Tangerang. Maka sekarang
terboekti
di kampoeng
lah sama memboektikan mem- telah
djalan2nja telah
beri derma kepada comite se-' Kebondjahe,
hingga perajaan Asjoera dapat diperbaiki dan telah diberi solokan, sehingga kampoeng terse
dilangsoengkan. Oleh t. voorz.

bih ada 500 orang.

BIAYA
an aer,
APE
EA
AAA

—..
NA

NN

anus:
NANAN

Sepandjang djalan
MEA

NN

Awas
sama

—

Pakean

Baroe
doea-tiga kali: keringet soedah mengalir: badjoe

SANA

djangan

soedah

kelihatan

boet

te sekarang itoe terdiri dari 13
perhimpoenan jang ada di Tapgerang, djadi soeatoe kema.

jang meresepkan mata. Perboe
atan
jang demikian boleh
di
banggakan.
moengkin
lain2

tampak

sebagai tempat

9

— Bedak terbawa keringet.

Vrouwen-hater.

—

kaja laki-laki!

Halis

tjatjing

soedah

poe-

— Actie kados kakoeng'!

toes djadi tiga

— Gagah sapertos pameget!
Pegang
stuur twosaeter,
boenjikan toeter dan klaxon
axi disoesoel—Motorfiets
dikedjar—
— Tida
maoce
kalah sama het
sterke geslacht.

— Merah pipi pindah kebawah,
sebab

#

loentoer

4

Achirnja: menangis.

—

Ada

apa non?

- Band

pitjah.

— Baik,

non.

Tolong sopir!
Toenggoe

sadja

ditaxi saja.
— Deket djalan . depok twosaeter berenti: si gagah keloear—
Liat band soedah kempes.
Botjor kena pakoe.
— Jang
actie djadi kebingoengan.
— Minta tolong sama laki-laki,
ada sedikit
maloe! Boeka dan
tambal
band
sendiri.
mboten
saged.
— Tjoba-tjoba
dikompa sendiri.

—

tempat-poen

akan ada peroba-

han

Chabarnja

Adapoen sebah2nja soerat2
itoe diambil oleh P.I.D. ialah
oleh karena didalam madjalah
itee dimoecat sembojan2
(motto) jang diambil dari madjallah
»Poesara”
keloearan
'Taman
Siswa. Inipoen mengambil lagi
dari boekoe
karangan
Hitler:
Mein Kampf”, jang memoeat
Gjoega pendidikan jang menoe-

poela.

jang indah
DJAWA

Delict

pasar:

dan permai.

TENGAH

ne

Soepir

beractie:

didongkrak:

mo--

roda diboeka::

band diambil: jang bolong ditambal——dikompa lagi: dipasang.

poen akan diperbaiki.
Moedah
moedahan Tangerang mendjadi
tempat

Bang

bil

Semangat”

Karena
menganbil.
m Noh
lama.

roet faham

Hitler.

Poela

ada

koetipan sembojan dari madjal-lah marhoem ,,Daulat Rakjat”
jang doeloe diterbitkan di Dj:

Oentoek menjamboeng berita
persdelictnja madjallah
.,Pembangoen Semangat,” maka disini dapat kita toetoerkan,
bah- karta oleh kaoem Daulat Rak-wa madjallah itoe tidak ditje- jat (Golongan Merdeka, jang
tak dalam pertjetakan Taman “terdiri dari petjahan Partai Na
Siswa, melainkan dalam pertje- sional Indonesia mendjadi Gol:
ngan Merdeka dan Partai Indotakan - ,,/Mataram
di Soerodinesia),
jang doeloe pernah diningratan.:
kimpin
oleh toean drs. Mof.
Hoofdred:, madjallah itoe jang
Hatta
dan
djoega toean T. A.
terbitnja di Kandangan
(Borneo) telah diperiksa disana oleh
polisi. Dan
pembantoenja
di
Djokja ialah toean Moch. Tauchid. Ia diperiksa “oleh polisi
Gjsega. Pada hari Sabtoe jang
laloe soerat2 dan copij telah di
beslag poela didalam
roemah
pembantoe itoe. Dan malam Sepennja ia diperiksa, bahkan da
lam pemeriksaan itoe moengkin
ditanjakan, apakah kiranja ma
ajallah itoe akan diterbitkar
landjoet.

Moerad,

ngan

semoeanja

dari

kala-

P.N.I.

Ketjoeali dari itoe ada djoegs

sembojan dari

toean

Thamrin

ketika berpidato dalam . Kongres Parindra di Bandoeng, dll.
Yetapi oleh karena sembojan2.
itoe jang mentjantoemkan adalah pengemoedinja sendiri, ma-

ka pembantoenja

tak

ditanja,.

melainkan hal ini akan dilakaekan

atas pengemoedinja.

Sakit wasir
lekas .di

Poen kepa-

diterangkan poela bahwa comi-

basah.

— B.O. moelai ,,semerbak”.

DJOKJA.

lah - nj. Inah - -nj. Amah dan no

amat

,,

Pemoeda Tionghoa diboenoeh.
Pemandangan

ketoca,

penoelis H, nj. Entje bendahari
dan nj. Jahja - nj. Nino - -nj. Rom

ig.

42.46
barang

—.
Djoemlah
f 103.73
Kemoedian
harap chalajak
dan jang sama bersangkoetan
ma'loem adanja.

tj. Djamilah penoelis I. nj. Kardio

ig. baroe.

14.36

jang ilang dan petjah

dangan dan kemoedian pimpinan
diserahkan
kepada
rapat oentoek
.menjoesoen . Pengoeroes
Zenabijah - tjab. Bogor. Adapoen

jang terpilih ialah

16.20
AD aa

Sewa menjewa

iboe. Djan 9

Maksoem

2540

Comsumptie - ver-

diboeka oleh ketoca

Mh..

|

Rooikosten

pendirian Zeinabijah tjabang Bo
gor jang dikoendjoengi oleh L.k.

Dengan kapal ,,Dempo” tocan R.A.A. Soejono, angkatan baroe djadi lid Raad van Indie, telah sampai dari negeri Belanda
de
Priok.
Gambar
diatas adalah menoendjoekkan
saat,
ketika ia bertemoe dengan prins Bernhard, ketika bersantap siCng.

4.14

lain-lain

' Dikeloearkan

Keesokan

tjapkan terima kasih kepada sc
genap hadlirin jang koerang le

Demikianlah

fa lon
,,
2.55
514.05
3.20
7.90
5.46
2.95
kan
L.—

: — Wajang

Baroe2 ini dengan bertempat
di askrama T. Siswa, perajaan
penahan Asjoera
telah dilangsoengkan
|dengan
mendapat
perhatian

toebondo).

jang di-

Anak-anak P,P.LSi,,
T. Koerniamihardja
T. Natawisastra
T. Kosasih
Se
T. Soegiharto

Djoemlah

keras

dak dapat dipisah-pisah dari
Jang - menjokong “ Pemerinsebab satoe sama lain berhoetah
hanjalah
seorang-doea
boengan kekal2, diserahkan saaja pada PPBB jaitoe dengan orang sadja, oemp: toean Musnenjerahkan sebagian dari per- sert (wakil Eur. B.B.) dant.
(regent Siaan wang itoe sebagai pin- Soedibiokoesoemo

tjantoem-

NA

Be

pendirian toean Soetardjo sera-

injebabkan poela banjak oetang

itoe. Oleh karena

sama

ini kami

Le

11

pendirian Zeinabijah.

antara anggota pengoeroes agar

toe djoega Mr. C. C. van Helsdingen dan banjak anggauta Ia-

kita

B.LI. t. Sanoesi Gang Mantarena

ri pertolongan itoe. Prijai bes'tuur
diberi
harapan centoek
“itoe tidak dihoeboengkan de- mendapat pertolongan, akan tengan pengambilan tindak2 jang tapi ia disoesroeh melaloei djamenghilangkan se- lan jang ia tidak akan berani
lain goena
arankan ba- indjak Berhoeboeng dengan ini
melant
| bab2 jang
njak oetang itoe. Pertolongan toean Kersten menjokong amen
wang hanja dapat menghilang- dement toean Soetardjo. Begi-

ikan akibat” peroetangan, akan

minta

Partowirio

secretariaat

A.LI. dioetjapkan selamat pengharapan pekerdjaan bersama di-

sempoer“didjalankan dengan
na, djikalau pertolongan wang

Asjoera

T. Ngaserin

t. Jahja penoelis II. t. Kardio ben

Gambar ini sesoeai dengan tja-

dapat 'ranja Pemerintah akan membe-

“njakit oetang ini tidak

T.

dan

an2: Endjoh ketoea, t. Soma ke-

hoekoeman

prijaji bestuur
sikap imemboeka tangan”. Ka-j dak baik pada
ritahoekan keadalau ia tidak memenoehi harapan j jang membe
dapat ditidak
nja,
oetang
' oemoem dalam hal ini, maka an
bahwa
an,
djamin
satoe
tentoe ia akan mendapat noda, anggap
dan pengaroehnja.
jadi hal ini, maka

Tadjali

memimpin
dadjaoeh . malam

ngerang.
Penerimaan dari lijst
pegang :
T. Machpoed
T. Tjokrosoemarto
T. Soekardi
T. Soedardjo

soef, penoelis II t. Kardio, benda
hari. t. R.A. Marzoeki, bendahari Il. t. Jahja dan t.t. M. BaeAboebakar,

ngerang jang
poer. Sampai

Bersama

| moeda t. Endjoh, penoelis t. Joe

S.

kaoem iboe Ta-

kan
keloear
dan
masoeknja
wang dermaan dari segenap kaoem
penderma
Asjoera di Ta-

Ketoea t. Mh. Maksoem ketoea

haki,

2

BERNHARD

.

kabarkan.

seperti

administratie:

beri

itoe haroes ber-

adalah

PRINS

Ma'loemat comite Asjoera.

Jahja. Dengan ini maka soesoenan Pengoeroes ALI. tjb. Bogor

jang sekarang,
berikoet:

dari

ri pen: kepada

Comite

mengenai
oemoem, diantaranja
tentang
perobahan
soesoenan
Pengoeroes
tjabang
dengan
tam
dan
s
tega
an
deng
an Kerstens
|bahnja
bendahari
ke
2e
jaitoe
t.
an2
alas
an
deng
tadjam dan

jang terkenal
sebagai corps

men Indonesier
Betah cetang

terdiri

—

ra djamoe itoe meninggalkan
tempat perajaannja
sehingga
tinggal kaoem penggemar golet
jang sampai pagi2 hari.

sedang tidak ada peratoeran Pemerintah ini seGoeberne- bagai ,,babocisme”, sedang toeJain corps pegawai

. Boemipoetera,

hanja

SGEJONO

maka perajaan itoe dilangsoeng
kan jang mana dari sedikit pa

en| Djam 9 rapat diboeka oleh t.M.
»-. | Mak oem, sebagaimana biasa de
» Ingan oetjapan terima kasih kepapada Pkatatan2” jang -da jg. hadir, Adapoen ig. terpenaikan oleh tocan Soetar- ting. dan dapat dioemoemkan dadjo. Toean Mansvelt menamai lam pembitjaraan2 itoe, hanja jg.

6 terdapat djoega pada k

Ya

tahoen jang

'perhimpoenan sadja. Sehabis pi
'dato pemboekaan ini maka- disamboet dengan soeara
gamelan dan boenji petasan dermaar
dari salah seorang “Tionghoa
Ing. Pada malam
itoe para
Gjamoe didjamoe djamoean jg.
soenggoeh lezat rasanja. PF' da-

DJAWA BARAT

Ledenvergadering

ditimbang

«

bikin

sergy

s0eh
dan tida berasa say
it
oleh
obat Anusol jang"
dda ada
bandingannja,
Doktor' poediy

BEMANYANGAN

e

PNS

PERDI
Kongres Perdi jang akan
“dilangsoengkan di Djakarta
1

boelan Augustus

1940 me-

makan ongkos jang tidak se
dikit. Oleh karena itoe akan

diadakan

malam pertoen-

anak

Pertanjaan2'

TIEK, dengan pertolongan
perkoempoelan tonil ketoprak,,DARMO KONDO”,
jang main didepan station

selaloe me

H

.

boleh dikatakan waktoe ini,

“Ipin pergerakan baik politiek ma- |

bahwa dalam permoelaan
boelan Maart '40.
Poen lakon jang akan di-

Lena

social.

2 an

Selama ia tinggal di Gombong

:

pilihnja jang sesocai, akan
menjoesoel.
Toeggoelah dengan sedia, soepaja bagi pendoedoek Djakarta ada kesem-

Plnaga sembilan tahoen lamanja |
'selaloe terpilih mendjadi Secreta
Iris Pen. Meester pada perk. kematian Sido-Moeljo. (S. M.) jang |
anggotanja terdiri dari prijai2 jg.
masih memegang djabatan dan
pensioenan dari roepa2 golongan,
Ibaik laki2 maoepoen

bilang.

nak

doewit boeat beli

sikan malam itoe.

Di tahoen 19359 perajaan Seka
ten itoe boleh dikatakan tidak
dirajakan setjara mestinja. Jg.
mendjadikan

kong

gerak

P4A.

Dialah

sebab

adalah

,,pe-

rajaan 200 th. berdirinja keradjaan Soerakarta” jang terke

jang

| moela2 melepaskan sendjata pa
|sopati kepada ki Dalang...... beroepa motie jang telah tertjan-

nal itoe.

Tetapi, sepandjang kabar, pe-

rajaan

Sekaten

jang akan da-

geri

Soerakarta

sendiri

akan

| Sedang
anaknja perempoean Itoeroet. menjadjikan attractisama Mej. S. .mendjadi Voorzit- nja. Dalam perajaan Sekater
.Ister perk. Wanito-Oetomo (WO) toe akan diadakan pendirian
di Gombong

atau pembangoenan kampoeng
dari pertoekangan jang didalamnja terdapat 4 matjam bah.

jang telah mendjadi

“Hiabangnja pangreh-Ageng W.O.

di Soerakarta, doeloe di Mataram
| Dan merangkap mendjadi Voor-

gian :

zitster tennisclub jg. anggotanja
(terdiri

dari roepa2 bangsa

1.

laki-

: taki dan perempoean.
. Kini

diatas

pindah

kedalam kota Semarang
(beristirahat

tempat

ta-

“Ihoen
tamanja.
Soedah barang
tentoc
sepeninggal
mereka

|kedoea itoc maka sekalian ang-

gauta seolah-olah kehilangan toe
|Hang,--dan merasa -berhoetang
4 boedi..
(|
Oentoek pembalas boedi, moe
|dah-moedahan Toean2 jang me
'landjoetkan
mendjadi - pemimpin jang sekarang ini beroesaha

Aa

dengan .sekoeat-kogatnja, agar
soepaja perk...S.M. dan W.O. ig.
telah soeboer dan haroem baoenja itoe

makin

semerbak

baoe-

'Inja dan makin mendjalar
tero district Gombong.

dian-

Makin banjak adanja perkoeni-

poeclan

jang

keselamatan

azasnja membawa
tak ada bedanja de-

ngan taman boenga jang penoeh
tanamannja jg. dapat menarik ha-

ti orang.
Ha sala

SEMARANG.

Sema-

“ berita dari

. Senen sore
2
F

|

ne, ka-

11

Semarang-redacteur kita toelis:

Oetoesan

Parindra Semarang
3
ke congres. '
Dalam rapat anggota pada ma
lam- Senen jl. ini dipoetoeskan

“ Sentang oetoesan ke congres. Ter
La

terpilih tocan2 Sajoeti dari

madjar

'ah Pesat. 'Soedewo dan
hean Roeslani. Pengoe-

J njan

resetvis t
2 “diri dari tocan2 Soe
ih | roes baroe tv
enoelis Roeslani,

' dewo ketoea, |

ara. dusia

dil sih -diadakarr bebera,

Amataris. Ma-

na pemban-

toe terdiri dari nj. Ama.

taris toe“arsojo

tan Sajoeti, Mosrtad jab, Re

orang me-

dan lain-lain.

oentoek

boeat sementara

tempat

ngerdjakan membikin sesos
atoe barang prodoeksi dari
“pada bamboe, kajoe, besi,

kedoea orang pemimpin

Iterseboet

Bagian

|

Bagian tempat exposities dri segala matjam barang ter
seboet ditambah dengan kir:
man dari peroesahaan2 loe-

aran jang boekan

mendjad'

ter Kamer).
. Bagian.

moesik

dan.

resto-

“ran, dengan S.R.I. sebagai
penjiarnja dari lagoe2, jang
dimainkan.
Lebih djaoeh dapat dikabarkan poela, bahwa kaoem importeurs telah membikin perhoeboe
ngan dengan Komite Sekaten
goena memboeka stand-nja. masing-masing.
Age
strument
lempoeng”
Cit Mun au

i n,tjedan

Kepada sekalian kaoem aehli
pembikin
muziekinstrumenten

(alat2 moesik) diseloeroeh poelau Djawa oleh Comite Sekaten
Soerakarta akan diminta mengi
rimkan ,tjelempoeng” dan

,,ci-

dilangsoengkan
cedangan

diri dari: Voorzitter

B.K.P.H.

boleh dipanggil keroemah.

Meubal

- Industrie

.Delyana

rapat

pada

129

Credi.t-

te.

boeat

& Zonen"
TEL

na

mengertikan.

Sari pidato

meriwajatkan

lan moelai

beli-

perkoempoe-

tahoen 1905 hingga

dengan
matjam-matjamPada penghabisannja di-

ceraikan djoega hal Party Islam Indonesia. Djam itoe dikatakannja oleh beliau bahwa P.
LI. boekannja
petjahannja P.

TANAH SEBERANG.

PALEMBANG.
Rapat

&

1430 WL.

Kantor

Kini
diboeka:

oemoem PSI.

Pada petang

Lowongan
pelam-r2
pelamar

SALEH

2, telf. 2568 WI.
djam

tempo

8 sampai djam 1 siang.

hari

djam 8.

soedah

terisi. Kepada
dioetjapkan terima kasih. Beberapa
masih
akan
mendapat
balasan

Frospectus dan lain2 keterangan beloem bisa
dikirim sebab sedang ditjitak.

Epil.

Djoemat

ma-

Pertemoean anggauta Gerindo jang diadakan
di Loeboek
Blimbing (Benkoelen) telah diboebarkan oleh polisi, sebab ditoedoeh bersifat rapat dibawah
langit
dengan
tidak meminta
izin terlebih doeloe kepada jang
berwadjib. Berhoeboeng dengan
ini, menoeroet.
kepoetoesan rapat besar di Padang Oelak Tan

dimoelai.

Dengan

kebetoelan

sekali pada tangga! 20-2-40 t.
Lemadi gelar Wira Menggalo,
pasirah Tandjoeng Ning bersama

dengan

toean Djemadi,

barap

roen
dari
kereta api di halte
Loeboek
Blimbing.
Tapi
boe-

Saaloeddin Joenoes oentoek membatjakan ajat Allah. dengan tidak memboeang tempo pimpinan
mempersilahkan pada t. Asjari,
centoek. meoemoemkan
kepoetoesan2 M.T.
(congres P.S.LI.
jg ke 25 di Seriwidjaja jg baroe
padat.

A,S.

wakil L/T.P.S.LI.

Mattjie

daerah Seri-

widjaja. €. “itoe - menerangkan
tentang Indonesia berparlement,

doesoen

kan karena
baran

terseboet,

pem

lam sabtoe ddo 16 17-2-40, telah
hadiri oleh beberapa wakil pemerintah dan Ik. 500 hadirin Pimpinan rapat dipegang oleh t.
Hoesin, voorzitter
L. AP, S. LI.
Epil. Rapat diboeka djam 8.30,
lantas dipersilahkan
pada t.

|

Abdoelkadir

Mangkoe-

soebroto.
Arts.
“
38
-— Batavia-Centrum
telef. 2029 WI,

Kramat

Praktijk Oemoem

Djam bitjara : 5 — 6 u, 30 nm.

ding tg. 22-2-40 jg. Sdr. 2 An- |
war dan K.M. Ali Halimi dike- solokan2
jang ada dibawah djanakan hoekoeman pendjara malan tak dapat
lagi mengalirkan
sing-masing 1 boelan.
Kedoea
air jang ada banjak didekat Petoean terseboet naik appel.
nanggiran.
Semoea
mobil dari
Berhoeboeng
dengan
kedjatempat ini mesti kembali lagi.
pada hari kedjadian |
dian ini,
Djalanan
dibeberapa
tempat
terseboet,
kedjadian
pemboelebih dari 1 meter kerendam air.
baran pertemoean jang beloem

berlangsoeng rapat terseboet, di

lagi

di RADEN

Sor& dari djam 5 sampai
N.B.

sTosula"

Bsuuwspaarkas

sementara ditempatken

Yen

koendjoe-

zadigdnja. Semoea keterangannja djelas dan moedah benar di

toe-

oeroesan pemboe-

itoe, hanja

oeroesan

pri-

ve.

Beliau sewaktoe toeroen

dari

kereta api berdjoempa dengan
toean2
Ali . Akip, Moh. Saleh,
dan Ismailwidjaja, jang kebetoelan sekali diwaktoe itoe t.t.
terseboet
akan.
meneroeskan
perdjalanan

ke

Loeboek

' Ling-

gau.
| Sewaktoe

beliau itoe poelang
ikembali
kedoesoennja,
laloe
disampaikan kepada kami oleh
anggauta Gerindo dibagian tanjoeng. Ning, jang menjatakan
ahwa bantoean Lemadi tsb. de

dan mengobar-ngobarkan sema- ngan setjara provocerend memngat ra'jat, oentoek mentjita : le- beritakan hal2 terseboet kepada
kaslah Indonesia berparlement. anggauta Gerindo disana. Me-

MEDAN.

Penggalian B.P.M.
Hari Senin

jbl. B.P.M.

didae-

rah Djamboaje dekat Lho Soekon
telah memoelai mengadakan peng
galian mentjari minjak
tanah.

Penggalian

itoe adalah sebagai

samboengan penggalian jang per
tama. pada
permoelaan
tahoen
1938, jang tidak memberi hasil.
Kelanggar mobil.
Pada hari Minggoe pagi jbl. se
orang. anak
perempoean
Atjeh
di Laboean Deli kelanggar seboe
ah mobil.
Ketjilakaan
itoe terdjadinja ketika anak. jang malang itoe menjebrang djalan. Dengan mendapat loeka jang berat
dikepalanja
dan
kedoea belah
kakinja patah anak itoe diangkoet keroemah sakit.
Dr. Theunissen

ke Atjeh.

Dari
Medan
diberitakan
bahwa Sumatra Post mendengar
kabar, berhoeboeng dengan perdijalanan
kepala
Dienst
der

nambah-nambahi jang tidak semestinja,
seperti: bahwa
t.
serenta menjeroekan: INDONE- Anwar dasinja ditarik oleh po- Volksgezondheid, Dr. W.F. Theu
lisi, dikebat tangannja dan se- nissen, ke Atjeh, dalam azasnj:
SIA ber. PARLEMENT. Rapat
bagainja.
dipoetoeskan oentoek mendiridi toetoep djam 12 Malam.
Esok paginja,
tanggal 21-2- kan seboeah pemoesatan tem40 beliau pergi kepasar Tebing pat pemeliharaan orang2 sakit
KALIANDA.
,
lepra. Begitoepoen poela dipoeTinggi dan disana menghamPerajaan5 th T. Siswa,
'boer-hamboerkan berita seperti toeskan hendak mendirikan seKalianda telah dibentoek
kolonisasi
diatas kepada orang banjak de- boeah
peladangan
satoe badan Comite Perajaan 5
ngan ditambah-tambahi poela,: boeat orang jang tidak sehat fith. Taman Siswa. Badan mana
seperti t. Ali Akip lari seper- kirannja.
terdiri daripada toean2 pentjinKedoea badan itoe ditempatti koeda,
t.Ismailwidjaja
ta pergoeroean National. Menoe
(dikatakannja
poetera radja kan didekat Koetaradja.

Pembitjaraan disamboet oleh
hadirin dg perhtian jg penoeh,

roet kepoetoesan rapat dibeberapa hari jang laloe bertempat

diperg. T. S. jang mana mendapat
koendjoengan 34 orang

(bapak2

moerid dan pentjinta2 nja), pera-

jaan akan meambil

TEBING TINGGI.

diserahkan pada badan jang ter

membikin

singkat.

selama Sekaten berdjalan. Oertoek jang menang akan dihadiahkan bermatjam-matjam prijs,
akan

oentoek

BIJKANTOOR

Toean Wali Al Fatah laloe di
persilahkan berpidato. Toecan
ini kelihatan mahirnja dan be-

ter” goena didjadikan perlomba
an “tentang kebagoesan model!
dan kebaikan soearanja pada

seperti medali2 mas, dan seba-

keperloean

Wali Al Fatah datang

langsoengkan)
30 April 1940.

gainja, sedang Poetoesan

Segala

30 orang.
Hal ini karena barangkali de
ngan hoedjan jang senantiasa
toeroennja. Djam 9 malam t.
Soewito goeroe sekolah Moehammadijah moelai dengan ba|tjaan Al @uran. Laloe t. Tjipto memboeka rapat dengan ke-

rahi

Bagian
tempat mendjoea!
jang dibawah penilikan ser
ta pimpinan negeri (mons:

terkenal

TIMOER.

| vangsi
jang
dapat
Ingan
lebih koerang

'kini
nja.

soedah

ngetjat.

20/21-2-40 di Balai Moehammadijah
oleh
comite
van
oni-

au

jang

KRAMAT

laloe..Pembitjara jg kedoea dise-

pimpinannja negeri.

Adres

segala, roepa2 meubel menoeroet oeko
eran dan
gambar, menerima pekerdjasn politoer dan
me-

pa

tetapi
memang
berdiri
toem dalam roepa2 soerat cha- tang, jg. akan terdjadi pada 12 SL,
sendiri
dengan
dapat
moepakat1, | bar.
hingga 22 April kelak,-akan leDan Heran
poela mendja-| bih ramai dan akan lebih besar inja PSII. Sesoedah pidato la“hai Vice Voorzitter P.P.B. & P.B. jartinja dari waktoe jang soe- |! loe menerima pertanjaan jang
djoega didjawab segalanja dedah-soedah.
ildan ditambah
poela mendjadi
ngan
menjenangkan.
Voorzitter
dari comite PendjaPertama karena djatoehnja
| gaan Harga (C.P.H. ) oleh 38 boe pada tahoen Dal dan kedoea nej

Ja | ah perkoempoelan.

LA APA nan sem

1

terangan

Dan djoega mendjadi Voorzitter S6LO.
|perk. kematian Roekoen-Koenar- |
Sekaten akan lebih ramai.
'po (R.K.) dalam kampoeng tem(Oleh reizende corresponden!
|pat
kediamannja oentoek meti- Antara”).

Eling (ALE.) jang azasnja menjoeh

|patan oentoek bisa menjak-

perempoean |

djaga
keselamatan pendoedoek
dalam kampoengnja.
Dan merangkap poela mendjadi pengandjoer
comite
Awas-

AMP

“lebih te-

bono.
ocean

masih mendjabat pekerdjaan hing

. Iga kini selaloe mendjadi pemin-

EPC MANA

mamah

DJAWA

Kapan akan diadakan per
- Telah
toendjoekan
itoe, tjoema ' | dengan

Ingikoeti alirar zaman, sedjak ia

jang

Lan

Senen.

ek jang “Jadoapil

ma

rang, boleh orang dapatkan pa-

Ida R. Ng: Tjokrowarno
JOURNALIS- -| Monster Kamer Soerakarta,

INSTITUUT
dan

&PAN Keanansa
NE aa Nara

Hagoe, Vice Voorzitter B.K.P.H,
Hadi Negoro, Seeretaris R. Ng.
Tjokrosoewarno dan lid-lid RM.
“| (TH. Wirijodiningrat,
kepala
dari
gamelan. Kraton, R.M.
“ Pandji Djatisoeworo,
kapelmeester Hofmuziek,

djoekan — amal oleh PERHIMPOENAN PELADJAR2

An

an Pa TEA

3 Pa baino tk meki. mengarang

“OENTOEK KONGRES
SI

Kena

LAPAN

Lagi tentang
anggauta

waktoe

(di-

pada tg 27 t/m.

penderitaan
Gerindo.

Solo)

melontjat

ke wagon

dan

lain2.
Poen - dikatakannja, bahwa
t. Tjiknang Hoesin ikoet ditahan. Dimoeka toean Ass. Demang beliau itoe mengoeraikan
hal2'jang tidak pantas tentang
kedjadian jarig menimpa diri

MAKASAR...

t. Anwar dan Ali Halimi.

“Dengan opisil dikabarkan dz
ri Bogor, bahwa soerat
kabar

MOKARA

NIM,

Bandjir.
Dari Moearaenim diberitakan,

Badan perscommissie Gerindo tjabang Tebing Tinggi (Pa- bahwa
mobil
dari Mocaraenim
lembang)
meminta
,,Antara” tak dapat
lewat ke Palembang.
mengabarkan sebaggi berikoet : Oleh karena hoedfan jang lebat2

Soerat

kabar

Chiao

Tionghoa ,,Hua

Yit Pao”.

Dilarang
terbit
sementara
wak.
toe.

Tionghoa ,,Hua Chiao Yit Pao”
'jang terbit di Makasar selakos
penjiar berita dilarang keloecar
nja goena
(Aneta),

sementara

waktoe

ahoen 8, No. 47 Kemis 29 Febr. 1910.

PEMANDANGAN

dilang-

| Sajang sekali penerimaan da-| 19.15 Pengadjian Guran.

ri toean roemah koerang begi- 20.15 Lagoe Hindustan.
memocaskan terhadap te- 20.30 Modern Gamboes Orkest

toe

moe

karena setelah teta-j

—.

AI Wardah”.

seroe, seteiah djam 5 lebih,
dangkan snelers dari pihak toe-

an roemah beloem berkoempoel
menjebabkan telaat bermain.
Djalan pertandingan moela2
koerang

memosaskan,

hanja

Karena

dipihak tetamoe

oentoeng tidak xa-

lih karena ditolong oleh dewi
»kolam” sehingga bola berhenti
disitoe. Tetapi setelah pauze

dengan teroes Meneroes masinginasing

memperlihatkan

spel-

technieknja, Apololah jang ada
Gipihak atas. Sedangkan achter
koeaenja tak dapat diteriboes
beberapa kali bola mengoendjoe
ngi benteng merah hitam teta-

pi

selaloe diretour oleh back-

nja. Lama kelamaan permainar

makin spannend dan Cewy telah
menemboeskan benteng brand
weer. Santeri dan kiri loearpoer
tak ketinggalan sehingga star
3—0 oentoek v.v. Apolo.

111.30

Batavia II 197.

12. 00 Tanda waktoe. Pemb.

12.00

12.03 Krontjong.
12.30 Lagoe ketjapi Soenda.

12.30

13.00 Lagoe Arab modern.
13.30 Berita Pers.
13.45 Melajoe Singapoera.
14.15 Berita Pers.

45.

18.30

Hindosstan

dan Urdu.

11.30 Lagoe Ambon.

19.00 Philosophie Ticrghoa.

12.00 Lagoe Meiajoe.

12.20 Lagoe Tionghoa.
19.230 Barita Pers dan Dagang..

20.00 Tanda waktoe.

17.00 Taman anak2 oleh Pa'
g
Djas.
18.30 Membatja soerat kabar.

19.60 Boeat

Soep.
15.20 Pembatjaan

Oom

oleh

anak2

kitah

indjil

oleh O.C.R.O.
20.00 Lagoe Djawa.
20.30 Krontjong orkest.
24.00 Berhenti.

PENJIARAN NIROM TIMOER.
Djawa Barat.
Kemis,29
Bandoong

Febr.

II 192 Batavia II 197

“PM.

H. 45.

'7.00 Tanda waktoe. Pemb.
14.68 Isi programma.

20.40 Strijkorkest ,,Belloni”.
21.09 Klenengan Djawa.
23.00 Toetoep.

P.M.N. 29.
“200 Wenengan Djawa.
23.00 Lagoe Melajoe.
24.0) Toetoep.
PROGRAMMA

NIROM.,

Pew'iaran Barat.
Archipelz. 99
atas 205 m.
125, Bandoeng
Cheribon 108,
kaboemi 192,
va: Soerabaja

Kemis

11.00 Kasidah Arab oleh Ha-

20.00

Piano soli.

san Lahzah.
21.10 Konsert Tionghoa
Popoeler.
28.00 Toetoep.

20.15
20.30

Penindjauan.
Jopie Dommers dan Leo
Morein.

Abonng6

No. 12024.

Oentoek tocan memang dapat,
tctapi oentoek koeli jang dianggap sebagai ,,los-verband” meriang dalam reglement tidak ada,

sajang sekali.

Abonn3 no. 20025 D.
Terima
kasih, kita. oetjapkan
atas soerat Toean. Kita do'akan
berhasillah mi'nat jg. diterang
kan dalam soerat Toean.

Abonng
Soerat

No. 17115

Toean

kita akan dja-

Djoem'at, 1 Maart.
Bandoengil 192 dan lil 50
Batavia II 197.
6.00
6.03
6.30
6.40

Tanda waktoe. Pemb.
Pengadjian @ur'an.
Berita Pers.
Lagoe Mesir.

7.00 Tandawaktoe.
7.00 Boenga rampai.

wab. Soal ini ada agak soelit se-

7.20 Berita Pers.

kali, sabarlah.

7.30 Toetoep.

117.04 Berita pers.

"

117.04 Moesik orkest

123.40 Berenti.

(stadz-).

117.25 Moesik orkest.
Djoem'at, 1 Maart.
17.30 Instrumentale prestaties.
6.00 Tanda waktoe pemb.
Boenga rampai
18.00 Cursus stenografie.
6.04 Berita pers.
Peladjaran bernjanji
18.00
Lagoe roepa2 (stadz-).
6.20 Njanjian pagi.
Aneka warna.
18.30 Berita pers.
1.05 Berita pers.
Berita Pers dan Oedara
118.30 Vocaal (stadz-).
7.20 Roepa roepa.
Das Italieniseh Konzert
19.00 Symphonie.
8.00 Orkest militer
Godsdienstig-cultureele
19.25 Operette.
8.30
Chansens
Perantjis.
lezing.
19.40.
Causerie.
| 9.00 Lagoe-lagoe
Dari plaat gramophoon
9.30 Instrumentale prestaties 20.00 B.R.V. concert.
Pemandangan oemoem
R. K. St. Ceacila koor dan 10.00 Moesik Opera an operet- 21.00- Phohi - relay.
21.10 Roepa-roepa.
Knapenkoor der broeders
te,
22.00 Orkest.
10.45 Soeara orang lelaki
Radio-hoorspel
22.30 Njanjian.
11.10
Orkest.
Koers di Amsterdam
22.50 Lagoe marsch.
11.45 Roepa-roepa.
Tanda waktoe
23.00 Toetoep,”
12.00 Soeara gembira.
Omroep-Orkest

17.03
18.00
18.40
19.00
19.25

19.40
20.00
20.05
20.20
21.009
21.58

22.00
22.01

23.00 Toetoep

12.00

Pemeliharaan

ta

orang

&

29Febr.

der” padahal tidak dapat.

itoe dengan

117.00 Tanda waktoe pemb.

21.00 Phohi-relay.
21.10 Opera Aida.

pai 2.— atas 25 m. Soerabaja III

djelas bahwa Toean dapat toelage. Dan pangkat ,,onderbehee:

72 diterangkan

Pemboe-

dari 11.— t.m. 12.—
West-Java: Batavia
120, Buitenzorg 182,
Pekalongan 92, SoeOost dan Midden-Ja131 dari 7.30 sam-

7.15
3.06
8.30
3.50
2.001920
19.30
10.00

man

sakit dan toea.
12.30 Orkest.
13.01 Consert B.R.V.
14,30 Toetoep.

196, Semarang 122, Malang, Djokja
-181, Solo 188, Tjepoe.

Krontjong.

Taman Pemoeda.
Lagoe dolanan Djawa.
Adzan.
Kasidah Arab.
Pemandangan oemoem.
Lagoe langgam Hawaii.
Berita Pers dan Dagang.
Agama Islam.

Berita pers.
Orkest.
Moesik zigeuner.
Piano.
Vocaal.
Lagoe2.
Causerie pengetahoean.

Bandoeng II 192, Batavia Il 197, 17.01 Isi programma
P.M.H.

11.00 Lagoe Hindustan modern.

Programma Perantijis.

20.50 Njanjian.

14.30 Toetoep

17.00 Tanda waktoe.

10.00 Pengadjian @oeran oleh T. 17.00 Tanda waktoe. Pemb.
Moh. Gazali.
17.08 Isi programma.
109.39 Lagoe Arab modern.
17.05 Lagoe Hawaii.

7.05

Abonne No. 16475.
Menoeroet B.B.L. 1938 hala

13.20

113.33
14.20 Berita Pers dan Oedara

kaan

1 Maart.

“'Djoem'at,

sadja| 1230 Lagoe Tionghoa.
jang ada samenspelnja, sehing- 13.00 Lagoe Soenda.
ga benteng ioean roemah selaloe 14.00 Berhenti.
dikoeroeng,

Cursus menggoenting pa- 117.80
kaian
18.50
Beberapa accordeon band 18.30
Soli oentoek biola dan pi- 18.45
19.15
ano
119.30
Boenga rampai
19.45
Berita Pers dan Oedara
20.30
Omroep-Orkest

11.01

14.30 Toetoep.

dari Tanahabang datang,

tak seorang poen dari pengoe-|
'xoes jang mendjempoetnja. Ba-

14.15 Berita Pers.
14.30 .Toetoep.

17.00 Tanda

Lol smash “3

tamocnja,

11.00 Tanda waktoe. Pem.

waktoe.

Pemboe-

kaan

17.01
17.03
18.00

Isi programma.
Boenga rampai.
Arendsnest.

18.30 Swing-muziek.
19.00 Berita Pers dan Oedara.
19.25 Orkest Lajoss Kiss.

21.00

Omroep-Orkest.

21.58

Koers di Amsterdam.

22.00

Tanda

PALMBOOM didopoer, centoek menggoreng.
memasak baik sekali. Tetapi djoego didalam roemah
PALMBOOM sangat pentingnja: Tjobalah makan
roti toean dengan PALMBOOM.... boekan main
enaknja. Soedahkah loean melihat: persenan"

waktoe.

PALMBOOM?

Persenan Itoe menggirangkan hari

njonja” roemah,

berpaedah dan semoea disaloet

dengan perck, garpoe daging, garpos ctiar
tempat panggang rofi, sendok kentang, sendal
sajoer, seroet kedjoe dan sendok

22.01 Bermatjam moesik.
22.30 Muziek Dansa.
23.00 Toetoep.
Djoem'at, 1 Maart.
6.30 Pemboekaan
6.31 Berita Pers
6.38 Gymnastiek
6.50 Dari
plaat gramophoon
(1)

se

EAANEnET.

rawit

disekitarnja,

daoen-daoe-

nan dengan ikan kering dibakar
sebagai laoek paoeknja. Kemoedian
toeroetlah
perempoean
jang tidak dikenal
itoe bersama-sama makan, dengan terlebih doeloe soedah menjalin pakaiannja dengan jang kering.
Apakah dinda barangkali da
ri Soekadana ?” Menanjakan
njonja roemah dengan soeara le
mah lemboet.
Saja bermaksoed oentoek ke
sana !” Menjahoet tetamoe.

kampoeng dinda disana? '
'Itoeroennja tidak diperdoelikan
Kata-kata
itoe dioetjapkan lagi dan tidak poela bahwa pa- '
dalam bahasa Djawa karena ri- kaiannja akan tentoe mendjadi 4
ang hatinja bertemoe dengan se basah. Segera dia membilang
FE:
orang Djawa poela.
terima kasih dan permisi keloe 23
»Di Priangan !” Menjahoet te ar, meninggalkan roemah koeling Ba
tamoe itoe dalam bahasa Mela- nja Soetarni.
joe dan sebetoelnja tidak lain
Miss Iting pergi ke karitori
dari pada miss Iting.
:
post.

Dengan basah

seloeroeh ba-'

Kemoedian ramailah mereka
membitjarakan ini dan itoe pe
rihal keadaan di tanah Djawa,
sedang hoedjan beloem djoega

dannja dan tangan gemetar,
nampak dia menoelis di sehelai

maoe berhenti.

njinja adalah

kertas telegram jang mana boe-

seperti

)

berikoet

ini :
»Dari

manakah

sebetoelnja

Jinda ini ? Menanja poela njonja roemah sebagai orang jang
menaroeh kasihan kepada tetamoe itoe.

Sore

soedah

djam 4, ketika

miss Iting mendapat kepastian
bahwa pedagang kain di pasar
tadi adalah sesoenggoehnja Soe-

tarni. Alangkah poeas rasa ha- |
tinja setelah djoega

»Dari tanah Djawa

Mendengar

!”

djawaban

ini,

nampaklah
toean dan njonjah
saling pandang memandang dan

tahoe

dimana roemahnja,

gembira: ,,Kebetoelan

sekali, dinda!
tanah
Djawa

Kita poen orang
dan dimanakah

dan

poela baik keadaan orang jang
ditjari itoe. Lebih-lebih ketika
dia ingat bahwa baroe tiga ha-

temoedian berkatalah t. roemah | ri dia dalam

dengan

mendapat:

perdjalanan dari

Solo, sedang jang

ditjari soe-

dah didapat.
Hoedjan

h

Mr, Koesoema
Sneretkati
Saja
toenggoe
Oosthaven.

16

y

Rebo sore

Data

Sekonjong-konjong . nampak: . keloear gang hingga sampailah
dia berbangkit dari
korsi dan mereka kelain kampoeng.
mengawaskan
kepada seorang
'»Apakah abang tinggal disiperempocan jang baroe kelocar ni ?” Bertanja dia sekonjong“dari pasar dengan
berpajoeng konjong kepada koeli tadi.
BOENGA SANGGOEL
»Bebebes........ betoel!” Djakertas dan seorang koeli dibelaCleh : 4, Hamid. ikargnja jang memikoel doea wabnja dengan bingoeng karena melihat roepanja perempoeboengkoesan besar.
23
an
itoe penoch dengan menga:
»Nasi dan
roepa-roepa ilirnja
air hocdjan.
Melihat
itoe,
pergilah
dia
me
kan?” Menjahoet toekang daApakah
barangkali abang
ninggalkan
kedai
kopi
dan
tegeng.
»Tjobalah kasih saja sepiring | rces mengikoeti djalannja o- 'soeka tolong saia ?” Bertanja
nasi sajoer!” Berkata poela rang perempocan tadi dari dja- lagi dia.
»Lolong apa ?” Balas menaceh.
orang perempoean tadi
nja
koeli tadi jang segera minLaloe makanlah dia dikedai
ta
dia
soeka masoek keroemahBermoela mereka menoedjoe
kopi dengan tidak memperhatiTan
kan kanan-kirinja. Setelah itoe arah ke Oetara, laloe sebentar nja.
»Saja
haoes,
bang!
Ingin
ditoenggoenja khoedjan sampai “arah ke Barat dan kemoedian
tan
Oetara lagi, hingga masoek- minta setjangkir air?” Meneja
satoe diam, doea djam,
kan
lah orang perempoean jang di rangkan lagi perempoean jang
tetapi tidak
djoega
berhenti.
, 5
Lontjeng dari kedai dimana dia ikoeti itoe ke dalam seboeah roe tidak dikenal itoe.
Soenggoehpoen koeli ini tidak
dosdoek meminoem kopi, me-j mah panggoeng. Dia sendiri lanandakan hari soedah djam 3 tag berhenti di bawah pohon be- mengarti akan maksoed meminta air, padahal hari toeroen hoe
lehih. Alangkah kesal hasi po- | sar Gan lebat daoennja. Dengan
ljan, diberikannja djoega segeAra
gemeter
karena
basah
serempoean itos karena hoedjan
'as. Dalarn pada itoe nampak
toeroennja semangkin deras. Ki moea pakaiannja, diawaskannj2
lat dioedara dilihatnja sebagai langkah dan gerah badan dar: kosli itoe berbitjara dengan isbeberapa keris jang melajang peremposan jang masoek itoe. terinja dan tidak antara lama
dengan tidak ketentoean arah Pada waktoe koelinja keloear, lagi makanan soedah tersedia.
kemana maoenja,
di ikoeti olehnja masock gang Sepiring garam dengan tjabe

Bostsirai," 4
—

2.3
Hg

|

8.00 Toetoep

Singapoera.

ani

29 Febr.
dak
voetngan
17.00
Lagoe
Krontjong
dan
pertandi
| soengkan
— bal antara v.v. Apolo dari ka-|
'Stamboel.
'cem S.S. Tanahabang,
18.00 Pembatjaan2.
7
(brar xdweer), | 18.30 Lagoe Menang Krotoean
roemah
dengan stand 14 oentoek vv.I
mong.
Apolo.
19.00 Lagoe Arab.
telah

brandweer

| ngan

13.45 Melajoe

SAN

golflengte 89,32

LA Ya

8

OA Abi bhngaa

Tender basa

PES

Silapir

5

Minggoe

gramophoon

(III)

Ta:

hari

7.30 Berita Pers
7.30 Dari plaat

113.00 Krontjong.
113.30 Berita Pers.

SAN
INA
2

Apolo-Brandweer 3-0.

Pada

112.30 Lagoe ketjapi Soenda.

(II)

AAA
| KANAN
NITA
INA
ke

B. R. V.
Stadszender 157,89, Archipelzen- |
der 61.16 M.“
Kemis
29
Febr.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.04 Berita pers.
17.04 Djamoean teh (stadz-).
17.25 Djamoean teh.

ANTAR

YORTBAL.

7.00 Tanda waktoe
7.01 Dari
plaat gramophoon

TEA

ENTER
EN
EU

Bandoengll 192 dan III 50
112.00 Tanda waktoe. Pemb.
112.03 Lagoe Arab.

|
1

(Akan disamboeng). |
i

“.
Ha
AL

jang

masih

deras

2

:

