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ir memmbikin

Inggeris poesing

.6 masih di pelaboehan.
Rotterdam,

——
|.

Selasa (Reu-

Kapai2
Nederland dihoedjani
metrailleur oleh pesawat asing.

terj!

Hari ini masih ada 4 kapal Italia jang dengan
mengangkoet
2

Ah itoe

adalah

bangsa

steenkool Djerman akan berang-

Canada

kat.
Dan
dipelaboehan
ada 6 kapal lagi.

kebanjakan

Amerika daripada dari
(sendiri.

' Soempah oentoek setia kepada
Radja Inggeris dengan memperiingati hoekoem dasar Amerika te
33 @jandjian

ar

:

|

— | merika akan penjeselannja terhadap politik Inggeris jang baroe2

didjalankan jang mengenai pembatasan pendjoealan barang2 jang

Dalam nota itoe wakil2 dari organisasi jang terkemoeka ta-

(5

“Idi menjatakan kemenjesalannja, bahwa protest Jahoedi itoe ditin-

4

hebat

| dakkan pada waktoe negeri sekoetoe dalam pertempoeran
| oentoek menghantjoer Hitlerisme.

an

“di Palestina adalah tidak bersesocai -

mandaat

| dari Inggeris.

dikedjar kapal U.

Inggeris

5 leovo

sebaik

dapat djoega
njak Italia.

Chautemps.
Selasa (Transo-

| Nice premier Perantjis,

Chau-

| temps

Dala-

pada

2 Maart

oleh

|dier dipasrahi pekerdjaan memberi pimpinan dalam memberi ke

kabinet.

Hi tidak diketahoei

Ima

sekali tidak tahoe dengan

5 Sgoerki.... Ni
Hg
an
kata am
Halia
s.k.
s.
Menoeroet
bahwa bassadeur itoe, sebagai hasil da-

Ginjatakan,

Stockholm

al ik 2 . kepoetoesan apakah Welles da—.
Kar
noem.
pat menerima oendangan oen-olah berpendapatan bahwa
ioek mengoendjoengi StockK: 2g

an

'nerangkan,
| bih manis lagi sikapnja terhadap

Sam poli an"

Dalam kalang

n publik jang menggang-

baroe

ri persetoedjoean

dalam

perdjandjian dagang Toerki-Italia,

maka

an-

menoekar

perdagangan

'holm, beloem diterima disini.
tara kedoea negeri itoe akan ber
Dalam kalangan Amerika di lipat besarnja.
|
2
Ba
yoem
tetapi... Henna ..polisi sen- | Zweden dinjatakan, bahwa dji- j
i. :Ini terboekti dengan ada- ka Welles: tidak, yioekep men-j
2. Andres ke Djerman

keamanan

dan ketertiban

pengadoean

y,1mrin

BM

MU

terhadap weda-

kota di Medan jang memboe-

rapat Parindra

jang

E and,
Sham meeak Ljoeka

al - Setelalr pemboekaan jaarmar k t
tata TB
di'“Leipzig, maka atas oendangan

“oosovelt. Eminister Djerman bagian oeroe-

President

sentoek meneroeskan perdjalapannja kenegeri2 Oetara. -

BIhari dan interpella-

York,

ter).

a ini Ta dibitjam SARA cemoerr

5

-

besar

demikian

- |kata soerat kabar
2 | rald”. z

demikian

,,Boston 2

via bagian

merendemikian itoe boekan
n geggika
menin
tetapi
| dahkan

zag dari pemerentah.

Disam-

ping menghargai, doenia gerakan memoedji beleid terseboet,
sehingga oedara jang moela. I moela dibikin -keroeh oleh polisi lantas

mendjadi

akan

I-

dengan

kem-

tenang

berbedaan

djaoeh

djawab pemerentah ter-

ps nat Bolini di anak

ga kini telah ada 2 kapal

jang ditahan

Rome,

Senen (Havas):

Otto Von Bismarck, keponakan

Menoeroet kabar ia akan memegang djabatan penting
dalam ambassade Djerman.
Prins itoe adalah doeloe menpemimpin “di ministerie
djadi

Djerman bagian oeroesan

loear

negeri dalam oeroesan politik.

Li

mi

Finland - mengharap
pertoioagan dari keadaan oedara djelek.
3000 pemoeda
Amerika asal
lari Finland segera poelang kenererinja oentoek membela tanah
ur,

Selasa (Reu-

ter):

Radio Male

dan Kwartier Be

11 kapal U lenjap.
sar pendjagaan
pesisir di WasBerlin, Selasa (Transocera- |
hington menerima telegram
dio jang mengabarkan, bahwa ka an):
Dalam keterangan setengah opal Inggeris ,,El Ciervo” dikedjar kapal selam. Dinjatakan ka pisil diatas -makloemat Oberste
pal itoe berada

Heeresleitung

di Atlantik, bebe-

dinjatakan,

bahwa

hingga kini ada 11 kapal U jang
lenjap.
(Lihat Pn oengan d di Dagang 8)

rapa ratoes myl disebelah timoer
poelauz Maagden.

York,

Selata CT.

dalam dienst tentara di Canada.

— Berita itoe lebih landjoet
njatakan, bahwa kini telah
10.000 hingga

meada

15.000 pemoeda

kembali.

2MT,

Canada,

tentara Canada

sedang kekoeatan
hanja 90.000

o-

rang.
dihitoeng percentage,
Djika
Te jang masoek dalam dienst

KAPAL-KAPAT NEDERLAND
Vlissingen,
Kapal2

Mannerheim

Nederland

,,Wasa”,,,Amazone”

Vrijwilliger

Haag,

Selasa

(Anip-Aneta):
serangan2 jang dilakoekan terhadap
kapai Nederland di Laoetan Oetara, maka kalangan jang berkoeasa
dipintanja keterangan apa jang hendak diperbocat oleh pemerentahnja.
Menoeroet kabar, pemerintah beloem mendapat boekti2 jang
tjoekoep selain daripada berita2 jang dimoeat dalam pers. Tetatjoekoep alasan, pemerintah segera
pi kelak djika terkoempoel
akan mengambil tindakan oentoek memberi perlindoengan kepada
kapal2 pelajarannja soepaja tidak mendapat serangan sematjam
itoe lagi.
SERA

tolak perdamaian, djiFinland

rinsari,
diteloek Viborg. Lebih
landjoet kota2 dipesisir barat da

bertempoer

ri
Pi

Selasa

(Havas):

barkan, bahwa diiboe kota Zweden beberapa hari tersiar berita:
berita tentang adanja perantara-

an goena

mendamaikan Roeslan

dengan Finland.

Koresponden itoe dengan keja
kinan mengabarkan, bahwa telah
dimadjoekan -oesoel2 jang - me-

noedjoe

compromis

antara ke-

an Roeslan terhadap kemerdeka:
| an Fiat
Graaf Jellicoe sebagai vrijwilliger.
Amsterdam, Selasa (Tr.
Ocean):
Berita Da Londen menerangkaoem

kan, bahwa diantara

williger dari Inggeris
djoega graaf Jellicoe,

ri opperbevelhebber

vrij-

terdapat
postera da-

dari

arra-

da Inggeris ketika melakoekan per

tempoeran di Jutland dalam
rang doenia.

pe

Selain daripadanja

jang dikirim ke Finland jaitoe Pe

ter Scott poetera dari pelantjoeng
kekoetoeb Selatan jaitoe kapten
Scott.

dan ,,Boekelo” pada:

dengan

Zweden moelai

Fin-Roes didamaikan?

METRAILLEUR.

DJIKA TJOEKOEP ALASAN, SEGERA BERTINDAK.

meroegikan

ka

DIHOEDJANI

Selasa (Anip-Aneta):

malam
Sabtoe dengan mengangkoet steenkool dari New Castle
menoedjoe Belgia di Laoetan Oetara telah.dihoedjani metrailleur
oleh pesawat2 jang tidak dikenal kebangsaannja.
tidak mendapat keroesakan,
Kapal ,,Wasa” dan ,,Boekelo”
sedang halnja ,,Amazone” tidak dikabarkan mn
berada dalam
keselamatan djoega.

APE A2

doea negeri itoe. Perdamaian itoe akan berdasarkan pengakoe-

Pemoeda Amerika kemedan
perang.
New

Djer-

Koresponden
dari ,,Corriere
del Ticino” di Stockholm menga

Keponakan von Bismarck.

tara
am Naturapat

steenkool

man.

Bern,

|

Italia

oleh Inggeris kare-

na mengangkoet

kota Djerman.

Amerika jang masoek dalam ten-

:

York,

Den

perangan Ekonomi dalam Lagerhuis menerangkan, bahwa hing-

gal beberapa hari lamanja diiboe

Ocean):
| bali.
Soerat kabar #foiekak AmeriMenilik hasil bagoes jang di“|
dari
koran
peroleh dengan kedjadian di 'can” salah satoe
me
ini
Hearst Concern pada hari
|'Tjikampek itoe, kita poedjikan
Ottawa tentang
moga-moga djawab pemerentah moeat berita dari
jang masoek
Amerika
pemoeda2
interpellatie-Thamrin itoe
tas

tidak

New

Berhoeboeng

12 kapal Talia ditangkap

perdagangan, Andres

dari bekas
kanselier Djerman
Von Bismarck kini tiba diiboe ko

' Disini kita bisa oemoemkan,
bahwa djawab pemerentah se-

,

san Ekonomi, minister Joego Sla

ta Italia.

wakil Ka
.mendjawab | in-

ke-

Bangsa Jahoedi mengadjoekan
brotest kepada Inggeris.

Hingga kini pengangka

L onden, Selasa (Reuter): "
Ministerie bagian oeroesan pe

Minister Andres itoe datang ber
:
tg
Selasa (Reu- |
(sama isterinja dan akan berting-

Kemvengkinan timboelnja hal
jang sangat penting berhoe»oeng dengan perdjalanan Sum
ver Welles ke Eropah roepanja
-idak

2

| telah tiba disini.

Hitler tidak sombong

New

Selasa (Tr.-Ocean)

8: erlin,

"

oek-beloek

kepada

madjoe

Welles

— Isramma dari Welles sama seka “sadeur Toerki di Rome telah me- / EEAN G LAOET,
hingga ia sa
bahwa kini Italia le- I—1 pasti.

pemoeat

dikedjar oleh

:

Kapal Inggeris dikedjar.

:

Pendapatan: seroepa itoe nam tan Chautemps
masih dirahsia1
pak
dalam hoofdartikel dari ke 'kan, tetapi sedikit hari lagi tenSenen :
“Stockholm,
banjakan ssk. Amerika.
| (Transocean).
. toe disiarkan dengan opisil.
:
Pp
8
Washington Post” menoelis, |.
berita2
dengan
- Berhoeboeng
:
bahwa Hitler sama sekali tidak
jang menjatakan, bahwa dalam :
Pemerintah
Ceoalitie.
sombong. Dengan ini, maka ke|
AmeHa apbasa vice minister
dari Welles sebagai
rika dalam oeroesan loear ne- wadjiban
'Sydney, Selasa (Reuter):
penjelidik
oentoek
perdamaian |.
geri, Sumner Welles akan ajoePada 7 Maart Menzies bersa
ga mengoendjoengi Stockholm, telah selesai.
Ima dengan
Country Party akan
maka hari ini premier Hanson
Imemperbintjangkan
tentang keToerki-ltalia berdjabat tangan.
tidak dapatnja
menerangkan
| moengkinan
membentoek pemeR om e,Senen Transocean):
| memberi keterangan lebih lanrentah
coalitie.
Terhadap wakil pers ambas2
djoet tentang ini. Baginja proPerdjalanan

kapal

Inggeris

Pemoeda Amerika
medan perang.

Kapal Italia di Downs.
Londen, Selasa (Reuter):

|terangan mengenai soeal Perantis dan poela mengamat2 perka'Ibaran2 jang disiarkan “oleh radio, Dengan djalan demikian ma
ka dibangoenkan
ministerie bagian propaganda
dari Perantjis
dengan tidak meroebah keadaan

Lebih landjoet mereka menjatakan, bahwa peratoeran2 bagas
1i |-geis jang baroe tentang pendjoealan barang2 jang tak bergerak
,

: Kapal
kapai U.

masih

#

Es.cean):

Inggeris memberi kebaikan kepada bangsa Arab.

2

— Nice premier

“Brussel,

Dengan tjara demikian

(onroerende goederen).

bergerak

berboeat

gengkin.

3 man telah in nan nota ina Kena ambassadeur ng
dpra F geris di Washington. Disitoe dinjatakan oleh bangsa Jahoedi A-

|tak

akan

Pa

Hari ini telah sampai 5 kapal!
Italia dipelaboehan penjelidikan
contra-bande Downs dimana ter

22 lah diganti dengan oepatjara per

JANG TERPENTING. ——

Zweden moelai bertempoer.
Stockholm, Selasa (Tr.Ocean):
Menoeroet berita2 dalam pers
Zweden, kaoem vrijwilliger Zwe
den di Finland kini moelai
me-

ngadakan pertempoeran.
Detachement

melakoekan

13

dikirim oentoek

penjelidikan dibela-

kang linie Roeslan di Oetara dja
oeh dibatas timoer dari Finland.

pelaboehan

Heinlahti,

besar2 hingga

terdjadi pertem-

poeran jang hebat.

Pehak Zwe-

den berhasil menemboesnja
ris itoe dan kemoediannja

gada-

dan

seperti
Muhulah-

ti dirampasnja.

Dibenteng

Trungsund

diram-

pasnja 3 batterij2 jang terdiri atas alat penembak jang djaoeh se
kali dengan poela senapan2 mesin, senapan
dan banjak sekali
mensioe.

Makloemat
Finland.
Helsinki, Selasa (Reuter)
Makloemat

kan, bahwa
Detachement2
Zweden
menjg.
Roes
“detachement2
djoempai

Viborg

Vilajoki

Finland mengabar-

ditjerotjok

Karelia

pehak moesoeh sehari penoeh me
lakoekan serangan terhadap poe
lau2 difjord Viipuri dan dipesisir
timoer laoet Fjord. Pertempoeran itoe dilandjoetkan di tempat2
disebelah oetara dari Fjord, teta

diri de- pi dilain2 tempat tentara moesoeh
pat- mengoendoerkan
ngan hanja meninggalkan 6 orang idipoekoel moendoer. Pertempoejang mati dan 5 orang loeka2 se ran diteroeskan didaerah medan

bagai kekalahannja.
Makloemat
Moskou,

Roesian.
Selasa (Transo-

cean):
Oleh Generale Staf dari distrik
militer Leningrad pada malam Se
lasa dikeloearkan makloemat sebagai berikoet:
tentara Roeslan
Senen
Hari
poelau Uuransari
mendoedoeki

dan benteng
kotanja
dengan
Taikapoelau
dengan
Tringsund

Kuhmo.

Tentara Finland memoe

koel moendoer serangan itoe dan
merampas sarang2 moesoeh.
Ke
kalahan pehak
moesoeh
melebihi 500 orang. Keaktipan kekoe
asaan oedara moesoeh hanja ter
batas hingga penerbangan ditjerotjok dan diatas distrik2 sebelah timoer laoet danau Ladoga
Pehak

moesoeh

lahan 3-pesawat.

mengalami

5

keka

1

mboekaan Roemah Pertemoean
| Parindra Sectie 3

RN simpan.

Sa

Misalnfa perajaan,

Op

l dil.
pesta, oesaha social, ama

Demikian djoega pertoendjoe-

h P.P.
kan jang akan diadakan ole
APoen perkoempoelan ini
mengadakan peringatan djoe

1 Haa

“

Iga oentoek poeblik.

53 — Pertoendjoekan

Ig h

bentoeknja.
Disinipoen
dihalaman
dimoeka
roemah diboeat
orang gapoera.
Laloe diadakan

ti hari Djoem'at malam
|
berdak
ies,
hen
ang
membawa bar
:
“8/9 Maart '40, djam 8 prec
|
oes
har
oe
oel
dah
ata
—. tolak, terlebih
kongres Perdi pendap n
ada : goena

“Pertoendjockan

, da

kep

bodi,

.memadi ioekan

. Oeroesam Perang
tem
par
: |. “De
i.ent
nom
Eko
. Inggeris de
&

ae

2 2 uban ' kongsol

didepan

.mainnja

Tempat

nja.

Senen.

station

jang

Apa

,peri

dimaksoedkan

masih

kini
: ngatan” itoe, sampai

sman cianggup sebagai perboeamalam itoe djoega. Satoe vera
|jang tidak perloe, bahkan|
na
goe
disimpan
ja seakan-akan sing, jang bisa
Tea
ah berdoejoen2
Ajol
selama2nja.
membenarkan tindakan Ingge:
bil
tiap? | ketempat pertoendjoekan sam
“ris sentoek menjelidiki

Demikianlah berita itoe.

zaal Kolff, Noordwijk 183.

hari ini moelai
Pemboekaan
djam 6 sore.
Tiap-tiap orang boleh me-

kapal neutraal

hen-

jang

bertolak Tebih doeloe ha-

| dak

gsol Ing
— roes bilang kepada kon

geris, maka hal itoe berarti boe

kag lagi 'douane negeri2 neu
e.#raal sendiri 19, “berhak mem

'riksa,

tetapi hak itoe soedah

ditengan Inggeris.
beri
| & Kalau toch mesti mem
ada
kep
ja
apakah sebabn
5 Ba
tari
dibe
2 . pehak Djerman tidak

ter memperlihatkan

— Adcpoen tentang toedoehan
'neu- '
— Djerman bahwa kapal
barang

#raal poer a2 membawa

— kenegeri ncutraal, padahal ke- .. Inggeris,
S soedah barangtentoe
| hal ini teroetama sekali menge

oma Nederland, -seakan2 Ti aga negeri ini seboeah negeri

atau le

ena Oon

“penjebo

bih tegas seakan-akan maska:
dak me| : pai? kapal disitoe hen
nangl:ap ikan diair jang keroeh,
besar deoentoeng
— mentjari
mendjoeal barang kenengan

—. geri jang berperang, patoetlah
mendjadi perhatian kekoeasaan

Nederland, sebab toedoehan se-

0...

.. roepa itoe sangat sakit. Ia pa'moengkim, sesoedah

2
2

dengan sekeras-

ditolak

“toet

p€hak

ged

a ir-condi
dengin memakai
tioning baroe.'

.1 hoe djaega soepaja djangan di| serang didjalanan?
0...

B. A. A.

Aneta

Achmad,

| meneroeskan

: Inggeris?

2

: H.

De Villeneuve
ke Nederland
Ocroesan

betoclkah kanala aerial

| 2

kapal, dagang

pekerdja

Is

3

Ondernedari
Voorzitter
“dalam per ang-doenia dan pe.
mersbond, toean de Villeneuve,
Le sekarang 4“ini mendjadi. nanti pada tanggal 14 boelan
! 1 bocat Tatan

ne-

g SN
berperang?2
ang noda, perloedocham2 itoe (al

4 benar ada soeara |
thn
demi Ia deri pehak Djerman),
jang.

demikian itoe membikin

meloe.

2
2

A.

Tj.

| jang menggembirakan, bersemz
ti”
ngat menggambarkan beberapz
,,Poestaka War

Mohamad

A.

toeladan oentoek berbakti kepada noesa dan bangsa.

pensioen dari

regent

Perdjalanan

Wali Negeri.

Pang
Sampaiydi
“.kalanbrandan.
Aneta mengabarkan:

Wali Negeri dengan pengiringnja pada hari Selasa jbl. pada
djam 10 pagi sampai di Pangkalanbrandan (Soematera Timoer).

Batara Surya

memantjarkan

si-

narnja dengan njamannja, seakan
akan hendak memberi selamat da
tang kepada tetamoe2 tinggi daterli
|ri Bogor itoe. Disana-sini

nerimaan.
Politie Betawi Onetinta

soe-

paja milicien B. Franzen ditja-

Kantor B.P.M,
dihiasi bendera

ri. Dia berasal dari bataljon pa

'djau. Setibanja Wali Negeri dan

soekan genie di Tjimahi.

pengiringnja

'Sedjak hari Senin tanggal

4

boelan ini B. tiada ada diwaktoe
berkoempoel.

jang la-

Soelaeman Rasjid dan Marot(sin Achmad..

Saman

agenda

Jang akan bitjara kesan"

ba-

3

S5 membiarkan

Djam 11 dimoelai lagi dengan
diperlihatkan beberapa tjerita

Red. Beliau iniNoot
lah salah satoe tjontoh bagi mas

loe: Tabligh dimoelai.dari 2 am
8 malam,

kepada Inggeris, pada-

toendoek- ta'loek

kit hidangan.

"Nj. Mr. Maria Ulfah.

soengkan Tabligh Oemoem, me| ngambil agenda @oeran Lezing,

hal- juang demikian itoe berSet

pauze dengan sedi-

mengabarkan:

Menoeroet
R. A.
toean

dilang-.

akan

49,

Kramat No

(1 betoelkah lebih Teten
“an

boe-

Djepang
Ke
April.
lan

Tabligh semoem Moeham- s
. madijah

. nja Jitahan atau diserang, pa“toetlah ' mentjari boekti penola&
kam, ie mi:

rang

berbitjara.

jarakat Indonesia. Soedah toea,
Dalam
jang sangat bagoesnja.
hat bendera merah-poetih-biroe
tetapi masih besar sekali perhaini Myrna
The Rains Came”
berkibar-Kibar ditioep angin sakemadjoean
tiannja terhadap
Tag Tyrone Power dan George
'joep-sajoep.
Dimoeka roemah2
masjarakatnja. Apabila ada peBrent mendjadi tiga serangkai
anak
negeri
diboeat
gapoera demoeda jang pendapat dan pikijang membawa hasil bagoes daperhiasannja
jang
ber
rannja berlainan dari pada jang ngan
lam permainannja.
aneka
warna.
Pangkalanbrankirakat
dikehendaki oleh masja
Moelai djam 7.15 hingga kl
dan dengan segenap pendoedoek
ta (reaksioner), maka bolehlah
9.15 kita menjaksikan pertoennja diwaktoe pagi itoe seolah2
ia mengambil tjontoh seorang2
djoekan jang berharga dengan
memperlihatkan “keriangan hati
toca jang bekas “boepati poetidak terganggoe keadaan hawa
atas koendjoengan Wafi Negeri
da
i
jang dala ini. Tetap pempe
panas didalam gedoeng.
serta pengiringnja itoe.
rahnja masih moeda dan menga
pada tempatnja kira| Soedah
J.m. Goebernoer-Djenderal di
lir dengan derasnja, tetapi banja, bahwa pada malam itoe Di
|
pintoe
gerbang kantor B.P.M. di
na,
rakat
babergoe
tak
masja
gi
mendapat
reksi Globe-theater
samboet
oleh toean Boekenoogen,
i
rin
satoe
adalah
Pretiw
Iboe
gi
poedjian dari poebliek. Nampak
administrateur:
B.P.M. di Pangn
banjaknja karangan- boenga jg. tanga jang maha besar.
kalanbrandan, dan kemoedian di
| disampaikannja.
perkenalkannja kepada komisi peSeorang milicien boeron.

ke-

list

Achmad

Diadakan

— Lebih menarik lagi karena pa
Ida malam itoe dipoetar film

jang hampir tiap? saat kapal-

menjerahkan

Mohamad

Cooperamemberi-

kan kesempatan kepada hadlirin jang mengambil bahagian

ngoendjoengi.

koersaan menjelidiki benar tiM.D. dengan
Nanti malam
daknja-terdjadi. perboeatan mas |
bertempat
di
gedoeng
,,Sekolah.
kapai2 kapal jang seroepa itoe..
di
Moehammadijah”
| Menengah
N ederland 'teroetama sekali,:

3 “Toes

tjarakan sedikit soal
tie, sesoedah Ketoea

mpai
bo tanggal 6 boelan ini.sa
| Koeningan dalam boelan April
rt
Maa
17
l
gga
tan
e
ggo
Min
bari
j.a.d. pergi ke Djepang.
Se
j.a.d. pergi dengan vacantie.
itoe berniat
Bekas boepati
tiada
lama waktoe terseboet ia
“hendak mempeladjari pengadja
ada dikantor
ran rendah dan keradjinan tangan di Djepang.
Glebe-theater
Sebagai diketahoei toean Moat
mendap
Semalam dengan
Thea : hamad Achmad itoe adalah sekoendioengan besar ClobeParindra ajah
oengnja : orang anggota

ar
' Pada hemat kita, kalau ben
tiap?

roemah' pertemoean itoe, maka
pimpinan rapat diserahkan. kepada Ketoea Badan Persiapan €.
Bachtiar Moerab.
Ketoea Pimpinan menambahkan sedikit keterangan maksoed
roemah Pertemoean, dan membi

di kunst-

bertempat

(gambar2)

toean
seur “conomische Zaken,
Rehari
lai
moe
H. J. van Mook,

S3

Persagi”

Tjabang Djakarta
Wirawan
t. R.B. Soebekti.
bantoean firma G. | saudara
' Dengan
gban
nja-Ketoea membenbar
edah
Seso
Kolff & Co, ahli2 gam
m
sala
tangkan maksoed2 dari adanja
sa kita jang tergaboeng

beramal.
5 . kap 1 neutraul.
S|
jl.
'Tjobalah saksikan apa vera
Doenia
Dalam peang
2, bah sing itoe!
— Djerman mendapat boekti
traal
neu
al
kap
Nu berbagai2
ba- | Tocan van Mook beraudientie.
a
aw
mb
me
. kat 'anja hendak
dipinta boeat
kita
kenegeri neutraal, pada- : “Kepada
rang
direcdibawa ke Ingyengoemoemkan, bahwa
hal mean
Yg eris.

goekan Indonesia Raja atas pim
Surya
pinan Kepala Pasoekan

»Persatoean Ahli Gambar Indo
pai
sam
6
gal
tang
asin" moelai
|19 Maart 1940 mengadakan per
boeah' tangannja
toendjoekan

ka
tak perloe dioemoemkan, oleh
a
pad
kan
eri
dib
rena hal itoe akan

oleh Djer
. Jang demikian itoe

:

kontrole.

4

Oleh karena

itoe

dia dianggap soedah meninggal
kan kewadjiban dinesnja.
- Selain dia meninggalkan dines
“kemiliteran,
dia — bersa:

.|lah telah melakoekan

penipoe-

an.

Pada hari Minggoe jbl. dia
membeli
seboeah
mobil seharga f 1350.— pada seboeah peroesahaan mobil di Be

tawi. Boeat

membajar

oeang

itoe, dia memberikan sehelai ker
tas berharga. (chegue.) Tetapi be

ini dengan K.L.M. terbang kene 'lakangan terboekti bahwa kergeri Belanda goena oeroesan pe- tas itoe tiada berharga sepeser
kerdjaan. sebentar.
' Ipoen djoega, sebal B itoe soeSebeloem boelan April, ia a- dah tidak mempoenjai 'oeang di
kan kembali lagi di Indonesia. | bank.
Sim

Kong

Dancing

“Semalam non stop revue dari
Sim Kong Dancing telah memoe
lai mengadakan pertoendjoekan

|aigedong Cinema-Orion
" di Glodok. Koendjoengan baik
kas

23

. Tanda mobil itoe ialah: Ford
Bidan V8, type 35, warna
boe, ' nomor

9194.

nomor

demonstratie

pabrik

F 4964. (Aneta).

C

kela
B.

180/

dengan segera
masoek

kedalam

P.M. oentoek mengadakan perdja
lanan berkeliling dalam mobil di
sepandjang pabrik2 dan melaloei
kampoeng2 tempat tinggal pegawai anak
negeri B.P.M.
Disepandjang djalan terlihat bendera
bendera ketjil dan perhiasan lain

jang beraneka warna tjorak

perdjalanan

P.M.

perbandingan dengan
pengeloearan dari Soe

Timoer.

Dari perbandi-

ngan itoe terboekti, bahwa penge
locaran kira2 separo terdiri dari
minjak.
h
Kemoedian toean Boekeoogen

mengoetjapkan

pedato

pendek

perpisa-

Sal

Seorang

tangkap

berasa tertipoe oleh $
ripa bernama Siti Rot
Njonja terseboet konc )
barnja ia telah lama
tjinta pada seorang la

ba-tiba ia kedatangan .
doko
jang mengakoe
oeloen
men
t
dapa
Cheribon

danja oentoek memikat hai
goena

ki-laki itoe dengan
na.

kan dan akan dikembalikan
ka setelah di kerdjakan.
H. terseboet bermoela tidi

bermain

tempat

ma dilapangan

sport B.P.M. jang letaknja ditengah2 tempat tinggal pegawai aDilapangan itoe lenak negeri.
300 anggota Shell
koerang
bih
Club berkoempoel dalam
Sport
pakaian sportnja boeat menghor

mat kedatangan Wali Negeri ser
ta pengiringnja jang sedang melihat-lihat Soematera Oetara.
Seorang Agent politie hilap karena
f 045,
Di
metiat
hoekoem.

dani

di

nja

njonja terseboet jang k

nja

hendak

di djampe-dja

denga

ngira berhadapan

poe.
Dengan kegirangan ia d:

ma.

:

Tetapi

sedjak

itoe tak nampak

itoe

doe

poela,

apa.

Kem

la barang-barangnja.
doekoen

penipoe

itoe

tela

tangkap, ternjata tidak mer
njai tempat

tinggal

jang

teta

(Rep
Bantoean dari Peoe
ic

Dalam

peladjara

perlindoengan

Depan Landraad
Betawi kemaren
telah dihadapkan seo-

#

rang Agent politie bernama Sa-

Pada sem
peladjaran N
lindoengan oedara
jang
ter
chir, jang diadakan diseloerof.

milah,

Djawa-Barat

dalam

djabatannja

telah

dapat ditamba :

memegang dienst 15 tahoen.
Dari sebab hidoepnja selaloe

kahwa dalam peladjaran itoe £ 5

kekoerangan,

dengan

dari beberapa

kepolitieannja

ia ditoentoet

goenakan

la-

koekan pemerasan pedagang pe-

terima

bantoean

jang berhar'

peroesahaan

sar.

r
4

dagang ketjil
dengan
memintai oeang. Djoega pada soeatoe

Antara lain jang member iki
bantoean itoe ialah B.P.M., R

malam

terdamsche

ia telah datang di Pasar

Ikan, beberapa toekang
prauw
jang sedang berdjoedi
dengan
kartoe memakai oeang, pendjoe
di itoe di datangi,
sebab ketakoetannja masing-masing
berlarian, kartoe dan oecangnja ber
djoemblah f 0,45 di beslag, teta

pi tidak diserahkan kepada poli
tie jang djadi Chefnja, di goenakan sendiri.
Dalam perkara ini Agent poli
tis terseboet moengkir dosanja,
padahal toekang-toekang prauw
jang di rampas

meringankan

sebab

diakoei me-

reka soeka kasi oeang dengan ti
dak paksaan.
Dengan

sebab jang f 0,45 ini

agent politie terseboet dipetjat
dari djabatannja jang
soedah
15 tahoen

|

mendjalankan

dan di hoekoem
lan. (Wart.).
Makloemat

dienst,

1 tahoen 6 boe-

tentang harga padi.

Dari fihak Departement Economische Zaken kita menerima
makloemat:

Sepandjang

pemberian

dari Departement

tahoe

Economische

Zaken maka harga padi jang di
tentoekan
"Al ialah f
ring franco
padi jang

Lloyd, Java-Chin

Japan Lijn dan

Koninklijk

1

ketvaart-Maatschappij.

"3

Pegawai B.P.M. baik ja
Tandjongpriok,
di Betawi jang

maocepoen
bekerdja

agentschapnja, telah toero:

lam

peladjaranwperlindoe

vedara itoe. (Aneta).

“ip

Excursie P.LP.B. dan PiKd,
Kebedelaarsk
nie

dan

3

paberi

j s.

.

oeangnja semoe

a memberatkan.
Tjoema sadja tentang pemera
san keterangan saksi-saksinja,

dimana

pengeloearan hasil2 minjak serta

diadakan

dot

Menipoe mengakoe

da djam 10.45 menoedjoe Atjeh.
dari
tetamoe2
Dimana-mana
Bogor itoe disamboet dengan tam
pik sorak jang gembira, teroeta-

ketjil tentang minjak tanah kasar,

matera

(Aneta).

itoe di mintanja barang pak

diadakan
minoem-minoeman,
Selandjoetnja di kantor B.P.M.
itoe- diadakan
pertoendjoekan

diadakan
seloeroeh

gi ke Indonesia kira2 dak:

han. Wali Negeri dengan pengiringnja dari Pangkalanbrandan
melandjoetkan perdjalanannja pa

terseboet

hasil2 minjak dan berbagai alat
jang dipergoenakan dalam penggilingan
tanah
dalam mentjari
soember minjak.
Lagi poela dipertoendjoekkan
statistiek2 jang mengenai penghasilan minjak tanah sedjak peroesahaan
minjak dimoelai pada
tahoen 1800 sampai pada dewasa
ini, dan tentang banjaknja dilakoekan penggalian selama 20 ta
hoen jang achir ini. Begitoe djoe:
ga diperlihatkan angka2 tentang

tempat2

Dipenghabisan djalanan ke

boen Beatrix

mereka di iringi
kantor,

melaloei

dan

tinggal pegawai Eropah jang baroe diboeat dan dari sini teroes
kekeboen Beatrix kepoenjaan B.

itoe diloeafnja
dan kertas hi-

di kantor

akan

dan

Belanda,

lan Juni.

Partij dan mela-

mati bendera

"

Sandkuy! ke N
Toean mr. San
“BD. Po Nae
ngan
ngan kapal Sibajak

Pada djam 10.30 tetamoe2 ting

toek berdiri sebentar menghor-

malam, sehingga menjonkalaan

keberatan? Djerman, jam bah- da jang disoegoehkan oleh
endapatan, |. Darmo Kondo”, jang main nanman berpPer
0. Djertiap?
a jang 3
al
kap
u
kala
Sabtoe

2wa

residenan Soematera Timoer.
'gi itoe berangkat dari kantor B.

kan ini ialah pertoendjoekan

termoeat dala

take-

ah Seri itoe kita pertjaja, bahwa per “huis) ,bertempat diroem
oean Gg.
toendjoekan selandjoetnja akan| kolah Ichtiar Kemadj
g.
Sokawe
hoek
baik.
Tinggi
n
- Tanahtetap mendapat perhatia
oean
|
pertem
,
9,15
kan
djam
Pada
Dan disini perloe dinasehat
dimoelai oleh ketoea Sectie t. G.
soepaja publiek hendaknja da- Pakasi.
tang sedikit siangan, jaitoe oen
iek
publ
aja
Dalam pmboekaan oleh Ketoe
tosk mentjegah soep
se'a meminta kepada hadilirin oen
tidak berdjedjalan ' seperti

dimak-.

jang

sedjarah

.peroesahaan minjak sedjak
hoen 1890 dan artinja boeat

tidak ketjiwa, bahkan poeas. Da | an roemah-pertemoeannja (club

. Sesocatoe Rempah jang pen

serta selamat dapembitjara dengan

singkat mentjeritakan

dan soenglap) memang bagoes| “2 telah mengadakan pertemoean (receptie) oentoek pemboeka
sekali, sehingga para penonton

bisa

Selama2nja

Ta aceh

dan bahagia
tang. Poen

Pada 2/3 Maart 1940 Saptoe
'poen aa bagian kedoea baioesil
|
rMinggoe Parindra Sectie
malam
dipe
Iiai djam 9.30). Apa jang
(iihatkan (cabaret, acrobatic| 3 dan Surya Wirawan Klompok

:

salam |

oentoek “ menghatoerkan

goena tahoen 19403.25 tiap 100 kg. kepenggilingan goena
tidak berboeloe dan

f 3.60 tiap 100 kg. kering franco penggilingan goena me jang
berboeloe.
Harga2
ini akan
berlakoe

goena padi jang kering dipaberik dari kwaliteit jang normaal.

BAN anentak

terseboe

da hari Kemis besok pagi, ak
mengadakan excursie, me
djoengi
Bedelaarskolonie
Karang Anjar (Sawah Besa

dan Ijsfabriek di Petodjo.

Tr

orang boleh ikoet, dan temp:
berkoempoelnja ialah didep
Hoofdpostkantoor,
Weltewi
den. Dari sitoe
berang!

djam 8.30.

EMPANG-EMPANG
GOEBERNEMEN"
Akan disewakan boeat
ma-lamanja
6 tahoen
cnpang-empang ikan
nemen di desa-desa T

ANGOES dan MOEARA

lam
bekas
tanah 'p:
PANGKALAN
(T
loeasnja kira-kira 11
RR2 dan 16 bahoe

Empang-empang i

sewa satoe-persatoe:
sekali:

Keterangan-kete

didapat pada Kantor

Betawi, Molenvli
nawaran-penawaran
kirim
pada
kantor
selambat-lambatn
10 APRIL 1940,

Lembaran

SL

2

Gi?

pen

Ne
ALAM

peladjaran

Den

an Handa kesedihan toe |

malam

ddo.-2/3—3—40

« | diri. Pada malam2 terseboet toe-

.. | an Arsad memi

Kediri.

laloe

djatoeh

pingsan.

maka

De-

ini berarti bahwa orang2 jg.
mempoenjai radio atau berdekatan dengan radio jang
mengetahoeinja, — sedangkan
orang kampoeng jang tidak
.mempoenjai
radio,
boleh
tinggal didalam gelap.

jang akan ter:

djadi. Oentoek ini perloe diber! |

, | ngan segera didatangkannja seorang tabib, jang
| nja soentikan.

,,paniek”

tahoekan dengan terang kepada pendoedoek dengan djalar
sirene, bedoeg, kentongan dll.

laloe diberi:

Botela molar poclatar aloe
sebe Jala. motite- | | toean
Arsad poelang kepondo-

Poen

dalam

memboenjikan

|

Ketika memberikan berita
dalam radio, bahwa pertjobaan telah selesai, telah di-

se

Bedjat liat. sama mata | kan, ja'ni dihotel Emma. Entah galanja ini mesti dilakoekar
i. Di Kebajoran ada orang2 | sebabnja, djam 12 malam kami | dengan serba teliti dan dengar
rakan disini pegi kesana boe | dapat kabar bila toean Arsad sjarat2, apa arti tanda2 jang

wafat.. Djinazah laloe
dibawa
ledenvergadering.
ke masdjid kota Kediri.
Pada
loenja kasi koersoes, ngoe
pagi
harinja
ddo.
3—3—40,
organisasi, bagi2 kartjis,
(-diinazah teroes dibawa ke Bli- |
cer-ensepoer.
:
|
tar. Marhoem ini tergolong kadah tentoe jang “penting
oem pergerakan jang actief dan
,parlement, sebab instroek
boleh kita seboetkan, bahasa wa
sekarang: di Openbaar, dibefatnja didalam membela goloen,

diledenvergadering,

s moesti ra'jat

tentang

di-

ngannja. Karena itoe kami do'a

diadjar2-

parlement.

kan moga-moga
pat berdekatan
Amien !

Ma'-

n kita sedang minta parteit, nanti dikira ra'jat kaga,”

pa jang moesti diminta.
:
toe

satoe

“ Pembantoe menoelis:
.

Grang

sih

soekar

hanjoet

sampai

'pelpolisi sama ma

besar

dari

ga dimana2. Memang baik

dang perempoean itoe bekerdja

pi kog pelpolisi

Apa

maan

i tanggoeng” manesti

ke

kedjadian

“agen “Djepane gagal

Akan
beras

:

mengambil
banjak.

Ikalangan pemerentah-dide

Djoela Djoeli, Djember

wa panen baroe di Dje

anjak moendoernja. Seang taksiran jang beloem
benar menjatakan, bahlam tahoen ini Djepang
i akan mengambil beras da
| loear
negeri
sedjoemlah 1
joeta ton beras. Jang sanggoep.

ek menerima
ce ialah

1gkok

Birma,

permintaan
Siam,

en

Indo

600. 000

Adres

P.B. Gerindo

kiranja

soedah tjoekoep, kalau toean me

ngirimkan

soerat

mat

Amir

Sjarifoeddin,

Tjidengwegwest,
G.
ape
aa

Petodjo, BatOa

: Mr.

dengan

ala-

' Pembantoe D. Djokja
Kiranja akan tidak mendjadikan lebih beratnja toean, apa
bila kita mintakan soepaja tja-

ra mengetiknja kabar dan toelisan toean itoe,

memakai

basa

Indonesia jang dipakai oleh Pe| mandangan. Poela, soepaja tijpnja jang lebih

terang,

nanti moengkin tidak
' bagi redaksi,

sebab

enaknja

teristimewa bagi

adakan perdjandji| mata corrector dan letterzetter.
dalam hal ini.
Kiranja toean perhatikan hal
ini.

ntara Tni taat naa banjak sekali terdakai katja mata, boekan oekoeran|

lima

meni

Maka

Baiknja sadja ma-

oedara,

sirene

diboenji

kan saban tiga

menit

bertoe-

tanda pengabisan

Ta,

tida mahal.

Terima

jang

tjoekoep di-

ngan “
Tetapi djikalau doea sirene di
anggap

mahal, dengan satoe si

rene djoega tjoekoep

asal sa-

dja, tjara memboenjikan menetapi waktoe oempamanja: goe-

na tanda moelai saban tiga me-

nit
bertoeroet-toeroet
djoemblahnja lima kali.

dan
Djika

ne diboenjikan satoe kali sadja.
Lain dari ini, dengan memboenji

sedangkan bedoeg kan
sirene pandjang atau pendiboenjikan doea2. Bilamana si dek
orang bisa mempoenjai tan

rene

tadi

tidak

diboenjikan

le-

da matjam2, oempamanja bila-

bih dari tiga menit, ini artinja
bahwa
oedara
soedah
aman.

mana

instanties.

Hali ini tidaklah akan membi
kin soekar, hanja peladjaran jg.
mendalam jang perloe.

itoe,

tanda pengabisan akan disiarkan dengan radio,
sedangkan:
geredja akan diminta memboe
njikan lontjengnja.

Djikalau ini soedah teratoer,
djanganiah hendaknja dirobah-

robah lagi, sebab oentoek mero
bah kebiasaan orang bnjak itoe
tidaklah moedah. Maka dari
itoe lebih baik dari moelai dibi

alami ke-

Tjara memboenjikan sirene
tidak menetapi waktoe, se-

hingga

terkadang

asakan dengan
ratoer baik.

dengan

perantaraan
seperapat
djam, pendek kata lebih dari
tiga menit, jang menoeroet

atoeran terseboet diatas tadi

penera-

penggela-

pan oemoem.

betrok-

Ketjoeali

haroes diadakan

ngan terbatas, atau

(de toestand ,,luchtalarm” is
geeindigd). Keterangan ini jang

didapatinja menoeroet

Creoiet-

& Bowwspaarkas
BAI

BOEAT MENDAPAT
SEMOEA
ITOE

|

tanda

jang

te-

Moedah2an
dikemoedian hari djangan ada lagi salah faham
bisa terdjadi.

K

Hoofdkantoor: DJOCJYA.
BEDJI 33 —TELF.4.
Bijkantoor:
AAA
KE

AGENTEN

DI

SEMUKA

TEMPAT

Panai
Peroebahan kecoeangan
Kaad

,,5al€e-Agoeng”

5010

Keradjaan

Soerakarta,

karena

polktik-konirck

Seri

Soenun

baroe

LEBIH DARI f 1.000.000, — BOEAT ASSAINEERING,
OPENBARE WERKEN,
IRRIGATIE, WERKVERSCHAFTING
DAN
LAIN-LAINNJA.
.
padjak

pikoelan

Ra'jat diberatkan.

2
Oleh Pembantoe

“Dada hari Djoem at pagi “dan
malam Saptoe tanggal 1/2 Maai
ini Raad ,,Bale-Agoeng” jalah se

bagai badan perwakilan
Ra'ja
daerah Keradjaan Kasoenannai.
Soerakarta telah mengadakan r:
pat, meloeloe oentoek membitjar:

kan rentjana-begrooting keradja
an itoe bagi tahoen 1940, melai
djoetkan
pembitjaraan
tentanj
hal itoe jang diadakan sementar:
hari jang laloe.
5
Lebih
doeloe kita terangkar
sedjak 20 tahoen jang laloe Ke
radjaan itoe tiap-tiap tahoen se
laloe bikin begrooting , keloea:
masoeknja oeang Negeri termasoek djoega oeang jang diatoerkan
kepada
Seri Soenan, jang
biasa diseboet ,, civiele-lijst”.

Sedjak berdirinja
jang
doeloe
raad”, maka

Raad

B.A.,

bernama
,,Rijkstjara membikinnja

begrooting Soerakarta itoe dibikin hampir sama dengan begrooting Indonesia, jang tiap-tiap tahoen dimadjoekan dalam Dewan

Ra'jat. Djoega tjaranja membitja
rakan

dalam

B.A.

itoe

diatoer

hampir sama dengan D.R. kalau
membitjarakan
nesia.

begrooting

Indo-

Rentjana begrooting Keradjaan
Soerakarta dibikin oleh rijksbestuurder Soerakarta (pada waktoe
ini jang diserahi kewadjiban itoe
boepati-anom mr. R.T. Sawarno
Siswodipoero dibantoe oleh ruan

ri R.Ng. Moersito

Wignjokarjo-

no), jang setelah disetoedjoei oleh Seri Soenan dan toean goeber
noer, laloe dimadjoekan
kepada
B.A.
Setelah dipeladjari
oleh semoea anggota, laloe dibitjarakan dalam ,,sectie-vergadering”
jang
perselahnja dinamakan
safdeelingsverslag” diatoerkan
kepada pemerintah
Kasoenan-

lau bahaja soedah hilang, sire., nan (Rijksbestuurder). Ta'lama

maren?
enlonia

sirene

boenjikan satoe sirene dan tjoe
ma satoe kli sadja, atau paling
banjak tiga kali. Begitoe djoega terhadap bedoeg atau kento-

roet-toeroet

| -Apakah jang kita

fistoagn Ss Nan

ditambahi

soearanja berbeda dengan jang
soedah ada. Oempamanja goena
tanda moelai ada bahaja diboenji
tan doea sireney jang soearaaja satoe tinggi
dan satoenja
rendah, sehingga dengan soeara jang hebat ini saban orang
bisa mengerti bahwa ada bahaja . oedara,
dan orang jang
Lidoernja njenjak
sekali moedah terdjaga olehnja. Goena

rangan, ialah : selama masih ada

bahaja

dari itoe, djikalau masih

ida oeang tjoekoep, goena sirene

serloe

sih pertjobaan, djikalau tidak.
tentoe.. membikin bingoengnja
pendoedoek dan L.B.D. sendiri.
Hal ini roepanja diberikan ver
slag oleh Pemandangan sedang
kan dikoran lain tidak terbatja.
Memang lebih soekar lagi ka
lau tanda bahaja
oedara itoe
diganti-ganti. Di Java Bode
tanggal 1 Maart ada diberikan
keterangan tentang ini atas per
mintaan dari beberapa
abonnenja.
Keterangan
ini ialah
berhoeboeng dengan pertjobaan tanda bahaja
oedara dan
penggelapan kota jang akan di
adakan pada tanggal
4 Maart
kemaren itoe. Menoeroet kete-

ken

Di

bahwa

baroe laloe.

“BANG BEDJAT.

per-

Jang penting dari tanda
ini
alah: Tanda moelai dan tanda
sengabisan dari bahaja oedara,
laroes dapat diketahoei oleh
sendoedoek, dengan tidak per0e mendengarkan diradio, atau
iarpoen masih boeta hoeroef.

dja perantaraan lima menit di
pegang tegoeh. Sebab pernak

Perempoean itoe (majatnja)
mendjadi seperapat djam, dar
teroes dibawa ke roemah sakit |hasilnja, tanda
jang sebetoelR.R. di Waled.
nja masih didalam
bahaja di.
ea
anggap sebagai tanda pengabisan, artinja tanda aman, dar
Gempa boemi
kendaraan bisa berlaloe lagi
Hari Senin jbl. kira2 djam
terdjadi pada
enam pagi di Cheribon Timoer Hal ini soedah
waktoe
pertjobaan
disector Sa
dan Koeningan soedah terasa ada gempa boemi jang tidak be- lemba dan Tanah Tinggi jang

dibia-

mendapat

'a itoe.

bagai tanda pengabisan hanja
diboenjikan satoe kali, sedang:
kan bedoeg atau kentongan diboenjikan satoe-satoe. Tjara in:

jang djaga,

2

moedah2an

zatian, teroetama tentang tja'a memberi tanda bahaja oeda-

dengar

di sawahnja.

, en djongos perkara parle-

agak

sehingga

perantaraan lima menit, dan sc

keteroesan.

:pa bikin orang seram.
ang Bedjat saben hari Ajoe
aa obai
sama
anak hini,

jang

lai ada bahaja, sirene diboenji

sebetoelnja soedah baik asal sz

| bawa air pada hari Minggoe jbl.
“ketika ada hoedjan besar, se-

datangnja
sedikit,

rali dan pantas poela mendapat
senghargaan jang tidak. sedisit. Terlebih kalau diingat pexerdjaan bersifat pengorbanan.
| 'etapi soenggoehpoen begitoe
serloe djoega kita mangadjoean pendapatan kita sendiri,

kam

teng dari kota Betawi kesitoe.
Hm, sekarang aksi parlement

ini

pendoedoek

|kan bertoeroet-toeroet

djangan

doea

-erdjaan L.B.D. itoe soekar se

oleh

Seorang perempoean tinggal
Astaga!
I beroemah di desa Gembongan
| Bestuur2 maoe persilahkan
Tjiledoek hari Senin jbl. soedah
doek, mereka"'kaga'
mertaketemoe mati di kali Tjiberes di
' Gebang. Orang mendoega, bah- Tjoeman tanja : siapa2 jg. da wa si korban soedah hanjoet di-

paja

penerangan
terbatas
masih
berlakoe.
Berita jang ke-

gai berikoet: Pada tanda moe-

mati

bahwa

ba

dimengerti

Sebagai boekti. Moela2 tanda
bahaja oedara diberikan seba-

ar maoe boeang aer ketjil. |

berita,

Bagaimanakah
keadaan demembingoengkan jang menngan tanda sirene?
Tanda ini
dengar, begitoe djoega jang
adalah jang terang sekali, teta |
mendjaga ketertiban.
pi tjara memberikannja terka |
dang
masih
mengetjewakan
Menilik pada kesoekaran jg.
Sebab tanda moelai dan tandz | masih
terdjadi
ini, tentoe mepengabisan bahaja oedara ma. | gertilah kita djoega bahwa pe

poeng, tetapi roepanja
djoega
oleh sebagian jang bisa dianggap lebih mengerti tentang ini

bestuiur | TJIREBON.

lagi

lambat

gian

DJAWA BARAT.

' soesoeli

diberikan itoe. Ini perloe diper
hatikan oleh pimpinan L.B.D.

Iboekan sadja oleh orang

————

di Kebajoran itoe
adalah ledenvergade-

areng “salah

roch beliau dapada ALLAH.

?

JANG

nanti membi |
ngoengkan pendoedoek. Sebal |
kalau pendoedoek
bingoeng |

—| Tengah-tengah berpidato beliau

| Ta

betoelnja masih dalam baha-

djangan sampai

pin rapat vak-

| bondnja di Kawedanan

al

ja oedara.

jang berkenaan dengan itoe, di' | 1. “Tanda pengabisan hanja dilakoekan
dengan
serapi2nja |
siarkan dengan radio sadja,

telah

| poelang kerachmattoelloh di Ke

mi

ialah tanda MAAN 0

perlin-

doengan oedara ini perloe |
an 'Arsad Secretaris Regent- sekali oentoek memperingat- |
schap Blitar pada hari Sabtoe 'kan, soepaja segala pekerdjaar |
|.

ke doea Pagina

dari

itoe,

pemerintah

memberi

djawaban dengan soerat (,,meImorie van antwoord”)
atas open,aanmerking anggota terseboet
afdeelingsverslag itoe.
Sesoedah itoe B.A. laoe mengadakan rapat-oemoem, dimana anggota diberi kesempatan
oentoek berpidato (le termijn),
jang laoe didjawab
oleh wakilpemerintah, dibagi jang mendjadi bagiannja masing2 departementschef dari centraal-bestuur, dengan lesan djoega. Se
telah diberi kelonggaran
pada
anggota jang
masih
memboetoehkan bitjara
lagi
(2e
termijn)

dan

didjawab

oleh wakil-

pemerintah,
rentjana laloe dicendi (stem). Poetoesannja dia
toerkan kepada pemerintah,
jg.
laloe ditetap dalam rijksblad.
Perloe diterangkan disini, bah
wa haknja B.A. hanja membe

ri pertimbangan (advies), jang

M.

tentoenja boleh ditoeroet dan
,oleh tidak ditoeroet oleh peme
intah. Menoeroet
politik-konrak dari Seri Soenan XI sekaang ini, semoea peratoeran Ne
seri dari Keradjaan Soerakarta
toe dianggap sjah atau geldig
kalau diboeboehi ,,goedgekeurd”

leh toean goebernoer Soerakar
ea

Sekarang
itjarakan
in itoe.
Sebeloem
sekarang ini

marilah kita memkeoeangan Keradja
Seri Soenan XI jg.
bertachta,
menoe-

oet begrooting Keradjaan itoe
pagi tahoen 1939, jang ditetapran
ketika 1 Djanoeari 1939,
naka
djoemlah oeang masoek

dan keloear
ada f 5.339.810.—
ijoemlahnja uitgaven sama dengan ontvangsten, djadi ,,klop-pende begrooting”.
Dari hoofdstuk
ontvangsten
diatas itoe, jang f 831.314.—

di

terima dari goebernemen, sebagai oeang-keroegian atau scha.deloossteliing atas tanah Ke-

doe, Baggelen, Madioen dan sebagainja,
jang diterima tiap2
tahoen, menoeroet kontrak jang

telah

berpoeloehan

hirnja,

antara

tahoen la-

Seri

Soenan

de-

ngan goebernemen.
Dari hoofdstuk uitgaven, jg.
f 2.360.298,— tergolong afdeeling I,jalah oeang jang diatoer-

kan kepada Seri Soenan

(ini ter

hitoeng djoega oeang jang diterima schadeloosstelling dari goe
bernemen diatas itoe), jang bi
asa diseboet ,,civiel-lijst”, tetapi'

jg. sesoenggoehnja

boekan

semoea
itoe boleh dibilang civiele-lijst dalam arti perkataan
itoe, karena banjak jang diper-

goenakan oentoek membelandjai
begawai,

golong

jang

sebetoelnja

ter-

pegawai

Negeri

atau

rjjksambtenaar..
Meskipoen begitoe, hampir
separo
dari

oeang begrooting
diatoerkan

kepada

itoe meloeloe
Seri

Soenan

Setelah Seri Soenan XI jang
sekarang ini bertachta, dengan
memboeboehi tanda tangan diatas soerat perdjandjian baroe,
maka politiek kontrak jang ba-

roe Mi.
membawa
beberapa
peroebahan besardalam
keveangan Keradjaan itoe. Peroehahan
itoe terboekti dalam
rentjana begrooting bagi tahoer
1940 ini, dan jang waktoe iri
masih
mendjadi pembitjaraan
dalam B.A.
Menoeroet
rentjana
ito.
dioemlah — ontvangsten
ada

f 5.390.506,—

(ini djoega soc-

Cah terhitoeng ocang schadeloos

stelling
seboet

dari goebernemen ter:
diatas),

Litgaven ada

dan

djoemlah

f5.298.537.— Dja

di ada vVoordeelig
TOOL ma

saldo

AR
Pi

Ia does Dartia VE

— DI TANGGOENG KEKOEATAN 10 TAHOEN

Robert Pikler.

(dengan

0 Orkest Louis Vos.

Garantie

bewijs)

Lebih lain dari jang lain, bermatjam-majtam Model paling baroe,
pembikinan dan oekirannja tjoekoep aloes, jaitoe roepa roepa
perhijasan
lapis mas toea 22 krt. (Mas oekon).
:
Haarspeld (toesoek kondee). roepa2 model
per stuk
f 4.—

58 Koe

Haarspeld model 1940 (Tjentongan)

Te

13. 00 HT ntasah

IL. .

1 Berita Pers.

“Doerasim dari

2 a30 Berita Pers.
“1415 Berita Pers.
14, 30. Toetoep.

“701 Dari plaat gramophoon
Kam
3
| 7.380 Berita Pers.

— Batavia II 197.

1 87 Dari plaat gramophoon
(II).
12.03 Krontjong asli.
35
Toetoep.
8.00
Hi 30 Lagoe Ambon dan Be Mo
Tanda waktoe. Pemb.
1.00
:
ni.
Serieus concert.
1x01
:
18.00 Loedroek Doerasim dari
Ga
1.40 Agama Kristen.
' Soerabaia.
Orkest Robert Gaden.
12.00
13.30 Berita Pers.
12.50 Matinee-coneert (1).
13.45 Kliningan Soenda.
3.20 Berita Pers dan Oedara.
14.15 Berita Pers.

- #12.00 Tanda waktoe. Pemb.-

Berita Bar
Djawaban 'soerat

dan

| 14.30 Toetoep.

:

Kan

17.00 Tanda waktoe. Pemb.

Diawa Barat.

17.03 Isi programma.

engg Ti 192, Batavia 1 197. 17.05 Krontjong.
P.M.H. 45.
. 118.30 Adzan.
“Rebo, 6 Maart.
' |18.45 Kasidah Arab.

5

n 17:00 Tanda waktoe. Pemb.

19.00 Pemandangan

lato03 isi programma.
17.05 Bobodoran Soenda.
18.00
18. 30
| 19:00
119.20

20.00 Tanda waktoe. Lagoe Mi
nangkabau.

Boenga ana
Lagoe Bali.
Dari segala 'soedoet.
Gamelan Djawa.
:

“(19.30 Beirta Pers dan Dagang.
20.00 Klenengan mana Soeka.

2

00 Tnetaep:

20.15 Pengadjian @ur'an.
21.00 Kasidah Arab.”
(21.15 Konsert Tionghoa.
ana
$

P.M.N. 29.
23.00 Agama

'akai 23. 45 Kasidah.

mana Soeka.

Islam.

Pan

jang besarA4 6.— per stuk.

tjoemah

pada

siapa

jang

minta.

Kirim wang lebih doeloe,
- (Vrij onkost). Bisa kirim
tempat.

Harga?

dapat
dengan

Memoedjikan

Goudsmederij

(II).

17.03

Tanda waktos. Pemb.
Isi programma.
Boenga rampai.

8.00
18.30
19.00
9.25
0.00
:0.15
0.30
"0.55
4.00

Arendsnest.
Swing-muziek.
Berita Pers dan Oedara.
Paul Robeson.
Mario ,,Harp” Lorenzi
Penindjauan.
Lagoe Belanda.
Piano-dust.
Omroep-orkest.

:| 2.30
“13.00

P.M.N.
Konsert Tionghoa.

j

diatas

bloen

onkost

kirim.

trima pesenannja
dengan franco
perantara'an Rembours di antero
dengan

,,C HASAN

hormat,

A”,

Malang

(Java).

S.T. SJAMSOEDDIN
Batik handel Djokjakarta
—B3——

BOEAT

BATIK DJOKJA dan
SOLO.
akan dapat kain batik dan!

Toean

harga jang menjenagkan.
kanlah.

Dan

tjobalah

ngan dengan kita.
Teroetama boeat

:

Teroes-|)

he

selana

Kn

ba-

tik, Toko? batik atau boeat keperloean oentoek dipakai sendiri. Sedia
tjoekoep
kwaliteit moerahan
sedang dan batik? haloesan.
Kain pandjang.

Tanda waktoe.

“Ib2l01 Jack Hyiton.

aa

1

Berita Pers dan Oedara.
“Toetoep.

2.00

:

22.00

:

Matinee-concert

f 4—

4— dan f 8.—

Djoega bisa trima pesenan jang modelnja tida terdapat dalam
kita poenja prijscourant. Prijscourant bergambar akan dikirim per-

(1.58 Koers..

24.00 Toetoep.

Ten

5 | 22.00 Klenengan

oemoem.

1920 Tembang Soenda.
119.30 Berita Pers dan Dagang

147.15 Taman pemoeda.

Ka

1

4.30
| Bandoeng II 192, Batavia II 197.
7.00
Pe
Batavia H 197.
17.01

ENJIARAN NIROM' TIMOER.

|.

—

13.35

per stuk A4 3—f

f 2.56

Peniti Kebajak matjam2 model
per stel a f 4— dana f 450
Gelang Tangan boeat anak2, roepa2
KG
model
per paar af T7— dan f 7.50
Gelang Tangan boeat orang toea
roepa2 model
perpaar ad f 8.— dan £ jo—
Gelang Krontjong 3 matjam oekiran
perstel 6 stuk 4 f 7.50
Gelang Enkel roepa model paling baroe
per stuk 4 f 5.—
- Gelang Rantei model biasa A f 6.— Model Kembangan a f 6. 50
dan Model Kembangan bentoek
&f 7.— per stuk.
Rantei Horloge jang ketjil 4 f 4.— jang sedang 4 f 5.— dan

(Non mtktos
Tmaada

113.45 Gamelan Soenda.

:

Broche (peniti dada)

5
6.38 Gymnastiek.
50 Dari plaat gramophoon

Soerabaia.

per stuk. f 5.—

Rantei Kaloeng biasa, jang ketjil Af 2.50
sedang 4 f 3.—jang besar A4 f 3.50 per stuk
perstuk
Rantei model ketimoen
Leontine, model Anggoer of Tjenkreman
1 mata
:
per stuk

Instrumentaal muziek.

ET

Toetoep.

AS
TA

Ank

| wanau avaunyangA

Na

$

Ae

233

Pa

f30—

$

ya

f 34—

f36—

: aa

f 38—

f 44,— dan f 50.— per codi,
Kain? batik haloesan toelis tangan
atau tjap haloes, moelai k.l. f 60.—

23.00 Lagoe Deli.
2400- Toetoep.

f 65.- f 70. f 75. f 80.- f 85.- f 90.f 100.-

f 120.-

f 150.-

f 180.-

per

codi. Pesenan banjak sedikit diperaan

T Irian

PROGRAMMA

ca- Bandoeng II 192, Batavia Il 197,

na ana berikntala
kepada Peme

le— 'rentah dapat diartikan sebagai

(penerangan ambtelij
k jang sama sekali koerang djelas, jang
'berhoeboeng dengan arti perka

4

|

taan ,,kaffir” jang diberikan ke
(pada polisi.

kenankan,
bours atau

Perifiaran Barat.
“Archipelz. 99 dari 11.— t.m. ja AS
atas 205 m. West-Java: Batavia
125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182,
Cheribon 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, Oost dan Midden-Java: Soerabaja 131 dari 7.30 sam-

-P.M.-H. 45.
|. 6.00 Tanda waktoe. Pemb. .

ang Neta

NIROM.

188,

Haha

6 meta

bolehf

— No. 190

pesanan dengan

dan

hormat.

WATSON3

UNIVERSAL STOMACH REMEDY

Tjepoe.

inilah

Y1.00 Tanda waktoe. . Pemboe“kaan
17.01 Isi programma.
17.03 Omroep-orkest.

3 : Perkara Hanna Landen depan
. Hakim
— Hari Senen kemarin jang tes
an lah dihadapkan depan Mahka:
18.00 Agama kristen.
mah Tinggi ialah perkara Tjam
18.45 Kentucky Minstrels.
landen jang pemeriksaannja 19.00 Berita Pers dan Oedara.
. Mahkamah akan 19.25 Orkest La Kazanova.

19.40 Kesoekaran

tak setoedjoe,

ATOERAN
PERTJOBAAN,
dikirim pertjoema,

PRIJSCOURANT,

Mencenggoe

|

petoesan 3 atau 4

jang

kembali ditoekar atau wang dikembalikan.

mintalah

pai 2.— atas 25m. Soerabaja III
196, Semarang 122, Malang, Djokja
181, Solo

Barang?

an Sa! 3 Lte BAT, e
PIR
PI) ia

dikirim
dengan
remoeang lebih doeloe.

Obat

sakit

peroet

jang paling mandjoer!

Ini obat menjemboehken

segala

roepa sakit pe-

' roet, moentah2,
dan

darah,

moelas dibawa peroet, boeang2 aer A
sakit jang disebabken oleh salah ma- 9

kan makansn,

ganti hawa

Harga

15 sen.

1 botol

Semoea

Hoofdagent:

pada pendidi-

toko

MEDICIJN

angin dll:

mascek

dan

obat

Tionghoa

IMPORT

ada

SAM

djoeal

TAK

atawa beli pada:

CO,

Toko

Tiga

No.

64,

Batavia.

“kan,

a-. s jang pada sore itoe sedang ampat orang moeda tadi soedah
| menoedjos

ve.
£

ke

Oosthaven

dan

toeroet poela doedoek Mr. Koe

a- | soema bersama Soetarni.
2 Soenggoeh, miss! Akoe itoe
1 tjeritakan akoe mo Kan #edah
1 : politienja jang akan ha-

Pera

miss Iting setelal

depkan engkau nanti dimoeka
rang tocamae dan orang toea

sebag
.satoe persakitan
(jang telah mendapat vonnis da

Helm seorang Penghoeloe. ?? Mene
Irangkan Ir. Hermana
dengan
. tersenjoem - dan segera
,boet oleh Mr.

asa: Wielakep Gia

an 1

disam2 .pe-

dang akoe inilah jang ain mer

tis

djadi satoe adu caat

2

,

Tn

garam Ok

ng

sh

erman:

miss Iting kepada
dalam aan

dak lama

Z8. | | persioel:

ng2.
jang hen-

kemoedian benda ini

satoe 1

kan
menggantikan matahari diwaktoe malam”. Berfikir seorang
penoempang dek jang sedang nge
lamoen.,

tanda

kemoedian

penghabisan

ME

tiga

kali,

bahwa

ben-

da itoe akan

segera bertolak,

meninggalkan

pantai

nga”

Soemate-

beng

Seketika itoe djoega air laoet
. dibelakang kapal nampak beruocih karena kerasnja poekoe.
, Han hegeang baling.
Dari sedikit kesedikit, maka

sapoe tangan jang

dilambai-lambaikan

jang akan mendjadi politienja
dak berlajar ke
'oentoek menangkap akoe?” Me re itoe soedah Merak pada so
menoenggoe. Ti-

perka

Diatas, pada terali kapal, her
diri beberapa penoempang dan
pegawai jang serba poetih ber-sih pakaiannja.
Dari top pet
sumpai kepada sepatoe-sepatoe

kali,

Banjaknja

:

MENINGGALKAN
S POELAU SOBMATERA.
Lrgat riang hatinja
sHer, soenggoehkah engkau '
Sementara kapal

KO

doea

Oosthaven

fasa

ke-

pal itoe, pada betoelan sela-sela
boekit dan poelau-poelau ketjil,
nampak
tjahaja
matahari jang
soedah mendjadi merah bertjampoer koening. Disebelah Timoer
nja, poen soedah nampak poela
boelan jang beloem boelat benar
bentoeknja.

rengganglah dia dari pelaboehan

5 Kobisatia | 2 3 is:
: sbenceng

sampai di tangga kapal.
Sesoedahnja
kapal
bersioel

diatas kapal

dan didarat, mengingatkan orang
kepada

mana

satoe pesta radja dalam

berkibar riboean bendera

ketjil dan besar dan dari pada ber
matjam poela kainnja. Ada jang

»itoelah

Goenoeng

dia roepanja

Radja Basa

jang

a-

soedah

Barat dari ka

bil memandang

keindahan alam

dan disampingnja

toeroet berdiri

Mr. Koesoema dan Soetarni.
,Segar, Her!” Djawab miss I- 4
ting jang djatoeh. dalam peloekary”
dari tangan kiri kekasilinja.
4,
,Indah benar, he!” Berkata
poela Ir.. Hermana ' dengan menoendjoekkan pantai dari tan
Lampoeng jang semangkin Ia
soedah
semangkin djaoeh d
pemandangan mata.

mendjadi semangkin hitam dan
gelap
warnanja, hingga teranglah bentoeknja jang terpisah dja
oehi dari langit. Pohon-pohon kela
pa jang toemboeh disepandjang

manggoetkair moekanja.

pantai dari tanah Lampoeng,

emasan warnanja!” Kata lagi i

dari

,»Ha—a !”
Iting

»Lihatlah

sebelah

Menjahoet

dengan

mi

memanggoe

tjahaja matahari di

Barat itoe jang ke

Oosthaven sampai di Kalianda, genieur moeda dengan
socare
menjeroepai
sapoe2
lidi jang joep-sajoep sampai,
:
vena letaknja, ja'ni kepala
dan segera akan digan
dibawah
“Sedjoeng keatas.
oleh tjahaja boelan jang gilan
Air Jaoet poen tidak kekal war gemilang
dari sebelah Timo
nanja, sebentar sebagai hidjau Menjahoet
miss Iting.
sebentar lagi hitam
dan ada

djocga kalanja poetih berganti

dari soetera dan ada jang dari ka merah.
in biasa, Disebelah

dara pada sore ini?” Bertanja Ir
He@tmana kepada miss Iting sam-

»Apakah

tidak sehat Daan 0e-

| Lembaran

|“gp

seorang ahli poela.

tinja

tertoetoep boeat kapal a-

LI.
Banjak orang jang mengoen
“| djoengi beliau akan ingat pada

sing.

Djoega dari directeur ke

| kepandaiannja

reka dapat sokongan. Dr. Fair-

dalam lapangan

'muziek dan menggambar.
| .(Aneta).

| meDan.

1 Soeltan Siak.

2

|. Pada

“leum 25 tahoen
| 60 tahoen, akan tetapi
den Siak, Z.H. Sjarif Ka-

berhoe-

| boeng dengan
adanja
pepe| sim Djalil Saifoedin jang meme- rangan tidak diadakan perab- | rentah Siak sekarang, dinobatkan | jaan apa
apa.
Pada
hari
e- | mendjadi Soeltan pada 3 Maart Sabtoe jang telah laloe di110915 oleh Goebernemen Indone-| adakan diner jang dikoendjoe
Isia. Oleh karena itoe rakjat ke Ingi oleh koerang lebih 700 o-

Isoeltanan Siak bermaksoed h

3 .tanah2 bocat “aa

tanam.

ini orang

(oempamanja

karena

Johore.

asing

sebab ta

sm

seloeroeh Atjeh Oeta-

ocekkan

Oo:

sihka

Tni

kan pada

lau permintaan itoe setjara le-

ah

mengetahoei jang pelandraad

atau

tidak

ada"

sdepan

gkos

di-

pengadilan

Na

Panda

nja. BE

dari LM.A.
25

2

5

kepada-

.

Meskipoen
dah

kemoengki-

nan, jang permintaan itoe haroes

diberikan

kepada

ambtelijke

Anal
ta pada
instantie, tetapi kemoengkinan
peratoeran rechts-| ini tidak dipenoehi. Oleh karena

"

'itoe tidak

e
i

f an

mahkota Kesoel-

voor Inlandsche Za-

ima pendidikan dibawah penga
yasan

toean

Hellwieg.

Selagi

seliau menoentoet ilmoe penge'ahoean,
ajahnja mangkat di
Singapoera, dan
Goebernemen

,,Chongko”

ke-

poenjaan Mrs. Archbold, Hoofd
datang disana. Kapal tadi boe-

directeurnja

,,Fairchild

tropi-

cal garden” jang ada di Florida.
| 'Keboen tanaman terseboet me-

bidji| loeloe mengoempoelkan
bidji dari tanaman jang toemboeh disini choesoesnja bangsa
palm, “dan sampai sekarang te
lah

mempoenjai

300

bangsa

dari

tanam-tanaman

tersebost. Pe-

merintah

memberi

disini

kongannja

dengan

so-

memboeka

beberapa pelaboehan jang moes

rika

beliau

disini. Di Ame-

memboeat propa-

ganda dengan mengeloearkan
boekoe-boekoe dll.
Tiap2 tahoen orang2 jang datang di

Florida

perloe melihat tanam-

tanaman jang didatangkan dari
negeri sini tidak -koerang dari

1/2 milioen. Dengan djalan begitoe negeri
sini makin lama
makin dapat poedjian jang besar: (Aneta).

KOETEI.
meninggal.
Hari Minggoe siang jang ba
roe laloe telah meninggal doenia Sri Pangeran Sosronegoro
dalam
oesia 72 tahoen. Adapoen Sri Pangeran Sosronegoro '
itoe adalah paman Soeltan Koe
tai.
Beliau
meninggal sesoedah menderita sakit beberapa
lama.
Kini sedang diadakan pembi
tjaran
tentang
diangkoetnja
majat almarhoem pangeran ter
seboet dengan pesawat oedara
kepoenjaan Knilm jang berang
kat hari Selasa pagi
tangga!
5 Maart ke Balikpapan. (Ane
ta).

mendjalankan

Tioekoep”

memberi rechts:

seorang

wakil di Siak

memegang pemerentahan.

pada kita, bahwa tidak
lama
kemoedian
Koetowinangoen
(Keboemen) tidak akan diberi
wedana, tjoekoep dengan' Ass.
Wedono - sadja.
Sedangkan
Premboen akan ditambah Ass.
Wedana kota dan Stadspolisi.
Betapa permainja kota Prem"

hogn dikelak kemoedian, masih

dalam

pengharapan.

sedikit,

doenia

KEDOE.
Pembantoe A.S. menoelis:
10 tahoen oesia P.N.S.
Sebagaimana oleh Hoofdbestuur P.N.S. di Buitenzorg te-

Siak

mendjadi

Dimoeka

postkantoor

ngan

doea

loket

tanda
kalau
post Premboen
loe menambah
toe.
P.T.T.

itoe,

socatoe

sesoenggoehnja
ada sangat perambtenaar disi
,
sadja!

diam2

Waaron.

tante Post ?
Windhon

Taman

Siswa.

Boelan
goeroean

Juli mendatang,

8 tahoen.

Oleh

karenanja,

soesoehan

pengoeroes

demiki-

.tersoempel sehingga

suekar

klucwari

sak

aer-seni,

Biar djangan ajal, pesen sekara
rg
djivega ubst 2
djanja jini obat

Pada

AKU

HARGA:
SP

x

dan perdagangan di-

Tbl. f 1.50
» 2.50

» 3.50
» 5.50.
adan

Tooosbadah

giat

OBAT-TAKOR

2 oleh karena kesoekaran dan keIboetoehan rakjat diperhatikan
dengan sepenoehnja, maka an-

dapet dibe'i pada

penghidoepannja

sehari-

orkenal sebagai seorang

jang. gemar akan An

dan

bangsa
jang - soedah pernah |
toeloeng oleh obat
»TAK OR».

|doeka Soeltan Siak. Perdaga0 Ingam dan peladangan pada ma-

lam

keras

Hal ini aken diakoe -— dibenarke
n
oleh
banjak
Orang dari segak:

pe-

ada perhoeboengan jang rapat.
Lagi poela Seri Soeltan itoe da-

Beker-

radicaal,

- Selama
pemerentahannja,
Soeltan jang sekarang itoe mementingkan kemadjoean sosial

tara rakjat dan Istana Soeltan

R”»,

amat

tjepat Begitoe dipake lantas
moelar-entengan sakitnja.
Berselang sedikit waktoe bak
al
bisa sembueh
sama Sekali —

itoe dalam

dengan

an apa

di vega, patoet sigera ditveluengi,
Begito- poela Orang jang dilanggar ,,»akit kentjing“ seberapa boleh biar Tekas
“diobati Ma'loem, berapa djahat siksa'annja itoe penjakit, Saloeranseri rGe

boeat

poela

Bisa

AGENT

Toko
”
”

,,Oishi”
»Umeno”
»Toyo”
»Sanyo”

da-

iam boelan tsb. hendak mengadakan perajaan sekedar.
Kini comite telah dibentoek,

Dari itoelah, apabila orang sial dangkal, djatoh sakit, tida perdoeli lantar

- Idan loeasnja.
Sekolah2 agama
jang banjak memboektikan bah
sendiri de- wa kepentingan rochani rakjata . Anggo ipoen dipentingkan poela.
Dan

Ha

loket

Premboen (Keboemen) hampir
saban hari
penoeh
manoesia,
hal mana berhoeboeng storting
belasting berada disitoe djoega
Pantaslah kiranja
bilamana
disitoe diadakan doea loket, De

perhatikan sangat oleh Seri Pa

5 -6 80x

koerang tenaga.

Moestail orang sengadja tjari tjilaka! j

Soeltan Siak.

Begitoepoen

soe

aji senjap, adae koetjing meradja lela.

an. Toean Roewijodarmodjo
ke
lah diperintahkan,
bahwa he- toea, tn. Soekirno w. ketoea, tn
sok pada.tg. 6 Juni mendatang Salsono penoelis I, t. Muh. Ali
oesia P.N.S. telah tjoekoep -20 | Pedhosoewiryo penoelis It
tahoen.
Oleh karenanja, diha-| Sastrodihardjo bendahara.
E
rap adanja lengkap oesia 20 taTel
ah
dir
koen itoe diharap soepaja meantjang
poela, dalangsoengkan perajaan sekedar | lam perajaan itoe akan diramai
Kita telah mendapat
warta, | kan dengan ,»Dagelan from Ma
bahwa P.N.S. Koetoardjo akan Pa Jang sedang populair.

koe Boh, seorang poeteri Langkat, maka
beliau
dinobatkan

sekian .perbenta: 'ladangan

tag v3 1

Sajangnja

pergerakan

perTaman
Siswa Koetowinangoen telah tjoekoep oesia

TENGAH.

I-ahoen 1912 beristerikan Teng-

Iijoekan.

: ta

We-

Ramai disampaikan warta ke

Sri Pangeran Sosronegoro

DJAWA

ta” perloe

dana,

Post Premboen

Tindia-Belanda mesti mengang
kat

' Isa ini dilakoekan

Pa

bernama

Amerika

jang toemboeh

soedah njata dalam praktijk ada |
kesoekaran maka perloe kesoe- dan ekonomi rakjat Siak. Dengan pendirian sekolah2 pengaaa ini man ag
Jajaran
sedapat-dapatnja dimaHenyoran tah: |

Homakesntara

ai

diwartakan

dari

tanam-tanaman

Langgal 3 Maart, sesoedah poe-

ag

pemerintah soe-

memberikan

kanak-ka-

Dr. Sncuck Hourdahoeloe mendjadi

tera mahkota

Eropah
E
itoe seakan
Ta Mana ka-

yacht

pada

Koetowinangoen

beliau sebagai Soeltan j.

Adviseur

.ma oentoek bisa bertemoe sama
| voorzitter landraad, ketika beli
au hendak memberikan oprichtingsakte

masih

ken. Sesoedah itoe kepada Dr.
Aazeu. Di Betawi beliau mene-

Kesoekaran
ini soedah dia.
lami oleh toean Mr. Soemanang
jang terpaksa
menoenggoe la-

ia

yak, poetera

“10em Prof.
.ronje, jang

| Orang2 jg. minta haroes toeng
goe lama. Ini meroegikan
per
| koempoelannja

| perkara

Gorontalo

sekali

L.

merajakan hari tsb. dengan wa
jangan.
Lain tempat jang
kita ketahoei, agaknja akan meramaikan dengan sehaibat moengkin..

1.d. dikocasakan kepada almar

5 tempo boeat mengoeroes permin
se. |taan pengakoean
rechtspersoor
sekali,

Ketika

lian

sa | itoe berat dan banjak. Dari ito
“sedikit

tanggal 1 December

-anan Siak soedah beladjar arama Islam di ,,Sekolah Agana” di Siak. Tak lama kemoe-

Oemoem

kerdjaan ' voorzitter

1892.

voorzit|

ter landraad wadjib menoelispeang permintaan itoe.

dari

aandeelhoudster dari Standard
Oil Company,
sekarang telah

:

£

-

Yacht

Amerika.

Dari
jang

Vilhelmina naik tachta.
:
Persepakatan politik diantaa Goebernemen Indonesia dan
Kesoeltanan
Siak diteken pa"Ja boelan April PA
AA
| Soeltan jang memegang kenlali
pemerentahan kini dilahir

pada voorzitter Jandraad. Djika
san (mondeling) maka

rolschaat-

at Hongkong boeat keperloean
pengetahoean tenKetika menoentoet
Abdul Djalil Saifudin.
tang
hal
tanam-tanaman
jang
'3eri Soeltan Hasjim Djalil Sail
toemboeh
dinegeri
sini
jang
di
'udin bertachta, beliau mengoen
namakan
,,Fairchild
garden
Ijoengi negeri Belanda oentoek
nenghadiri Seri Baginda Ratoe expedition”. Dr. Fairlchild jalah

| rang
mendapat pengakoear
.rechtspersoon. Menoeroet. .9en-

koean Ne

Kedatangan

ik. Dahoeloe beliau dapat mena

TER

Sebeloemnja. toelisan i ini kita
| toetoep
'perloe kita kemoe:
-kakan keberatan
sedikit ja-

& | dang2 maka

'

bahwa

Dan pera-

tjaranja

zaman

sen mendjadi kesenangan jang
digemari sekali pada masa itoe.

lari sini teroes bertolak ke Si-

'a.

| (belangen van den Inheemechen
| boerenstand).
aa
Pa

. tentang

joe dan atap, dimana

pemerenta

poesat

Soeltan jang sekarang adalah
toeran itoe bermaksoed melin- 'Joengi kepentingan pak tani soetera. Seri SoeltanHasjim

'Itoe

sociteit tadi pada

kea

-dahoeloe, jalah terboeat dari ka

Hannja kekepoelauan Riouw dan |

nah milik itoe toch soedah ditangan orang asing.

daan

Kemoedian beliau me-|

-nindahkan

warisar

dimengerti,

ser berpidato menerangkan

pemerentahan di “GORONTALO

kendali

sang

'atau perkawinan) maka larangan “itoe tidak berlakoe. Ini
.gampang

dari

jil, jang beberapa lama meme- |

bouwvelden en tuinen).
kalau jang mempoenjai

milik

President

| :0e dioendoerkan sampai tanggal
'Diwaktoe
crisis pada tahoen
24 Meij.a.d.
11934 anggauta
tadi mendjadi
|
seoadalah
'koerang adanja jalah 394, akan
“Seri Soeltan itoe
ang ketoeroenan Seri Soeltan “tetapi sekarang soedah naik
Djali Rahmat Sjah Radja 2d lagi sampai 625. (Aneta).

Inig Inlandsch recht aan de
. Inheemsche bevolking toebehoo
tanah

dimana

'sociteit terseboet Mr. F.F. Kay

sada waktoe itoe djoega, maka| Djoemlahnja
anggauta pada
'erpaksalah perajaan 25 tahoen i- 'boelan
October 1930 ada 716

“Hiniton aan
ab
laangan membeli 'bouwveld atau
sa tuin itoe hanja berlakoe boeat
5 “tanah milik jang dipoenjai oleh
2 | orang Indonesia
(de met ee-

Irende
da
|

rang,

me-

child
soedah empat kali mengoendjoengi poelau-poelau
di
mmm
sini mitsalnja dalam
tahoen
11895 dan 1899,
doeloe
beliau
»Wilte Sociteit”
bekerdja bersama-sama dengan
tg. 19-9-39 ,,Witte so- Melchior Treub. Beliau gemar

Re goer 4 ng sj u biTI citeit” di Medan telah beroesia

| tjotjoke tanam Pan ra
dak merajakan pesta 25 tahoen |
Bs .tuinen)
D: ri itoe jang diboleh- pemerintahan
Soeltannja.
Hari
“Ikan oentoek dibeli hanja peka- sesta raja itoe djatoeh pada tang
rangan2 sadja. Tetapi sementa- 'zal 4 Maart jl. Tetapi: ber1oeboeng dengan koendjoengan
ja
| koempoelan sport bisa mendaJ.m. Goebernoer - Djenderal ke
r | pat dispensatie oentoek membeli 3oematera Oetara jang djatoeh

boen tanaman di Buitenzorg

ke doea Pagina

Senen
Senen
Pasar Senen

Kramat

(SMAN

sR. Ogawa & Co“
SEMARANG

Pekodjan 59.

.

Tel? . 50.

semoea toko-toko Japan.
Di

BATAVIA
Toko
1»
»

,,Z.

Kaneko”

»Okamura”
»Oga”

Mr. Cornelis
Kramat
Mr,

Cornelis

' Lembaran ke doea

Itjanthst, oebi kajoe,

Ratoe Adil berekor.
beberapa |
diantaranja
diloekiskan
men- | 'Premboen (Keboemen) dewa |
'@djadi taoen (tjandra
sengkala Isa ini populair dengan adanja |
taoen
I memetjang ditoelis me- | pergerakan Ratoe-Adil. Tetapi
noeroet literatuur Djawa koe- adanja berita diloearan itoe |

jebagi i ada |
Kan dong Manan

Maksoed dari batikan itoe de-

mikian:
- Parang roeksak barong, adaikiap parang roesak jang besar
atau loehoer, memang ada sen | roepa kaen jang moelai

ditetapkan
Radja2

mendjadi

Aa

edakan

dibangoenkan

:

— (ambtenaar2

Belakangan 1 Orang. Pa

Tenan Besar

ag. yan

Ke-

dan jang kedoea
an)
ban- | .
2 'atas initiatief particulier. Jang

diada-

| diseboet doeloean, bakal

-|kan

“federyaaatie, atau lebih

be-

tetapi ternjata djoega me | toel. dibilang, . dibawah penilis

pena,
“leset...

| kannja

Prins

Pakoe-

Harijo

pakaiannja

dan poetra2nja.

Parang
N

doeloe,

roeksak

sebetoelnja

diberi seseboe-

| Antara beberapa Komite Biwadda Nata, demikianlah
na-

manja Comite peraja'an itoe,
itoe haroes - sebeloem lada beberapa jang mengan-

Wandan

wafat,

dan

ini telah diambil

widjaja.

gendewa

oleh

Baginda

Sri Bra-

sangat

rin-

mana dinjatakan

|

bahwa

Boenga

PEKALONGAN.
Pendirian ,, Badan pemboraikasah

Boeta Hoeroet”.
Perhimpoenan kaoem iboe ,,Wi
doeri” di Pekalongan, jalah perhimpoenan, jang berdasar ,,Kesosialan”,

dan

,,Kebangsa-

berazas

an dan Kera'jatan”, mempermak
loemkan kepada segenap kaoem
di Pekalongan,
Indonesia
iboe
perhimpoenan terseboet
bahwa
soedah membangoenkan ,,Badan
Pembrantasan Boeta Hoeroet” ig.
akan memberi pengadjaran ,,Mem
batja dan Menoelis” kepada sege
nap golongan kaoem iboe Indone
di Pekalongan, jang masih
sia
boeta hoeroef, dengan pertjoema

trate, “aka aiimboot

da
kesetia'an
jang
beroepa dari kasoetjian. Menoeroet phi
skampoeh”
kaen
lebar
dubbel losophie,
boenga
terate
ada
bitjara'an antara politiek condoea, oentoek kaen pada wak- sijimbool dari penghidoepan matract antara G. R. M. Dorodjatoe Sri Soeltan memakai kebesa- noesia, jang selaloe bakal me'toen dengan Gouverneur -soeran
setjara Djawa.
nempati alam 3 matjam, se“dah dilangsoengkan, Gan didabab boenga terate mempoenjaiTentang ini ,,kampoeh,” ada
“lam boelan Maart, bakal dilasebab mem- alam 3: jaitoe ia toemboeh
' koekan lagi sekali, tetapi hari-| harganja ditjatat,
telaga,
kemoedian
penobatan masih beloem ada poenjai sipat kiasan, sijmbool), | didasarnja
menobios
aer,
aan
daon
serta
pengarapan
di
waktoe jang
kepastian sama sekali.
boenganja
ada
dioedara.
. Djadinja
ramalannja
Sedya akan datang (toekomst). 2
Gabah
sinawoer,
artinja pe“Tama soedah meleset djoega! kianlah:

Minggoe

jang berselang,

Tetapi makloemat

| NVerneur, gampang dimengerti
| bahwa penobatan itoe soedah
dekat, sebab

pembitjaraan

po-!

Jang bakal dibatik, adalah soe

Iitiek contract

|

djaken ,.semoea anggota Batik

jang paling a-

Sebagai djoega
“kita poen akan

laen2 orang,
toeroet

matan.

Orang jang

djoega

| meramal, kapan penobatan

itoe

njebaran gabah,

dimaksoedken

moerah batra poetih:,
waktoe
ditjoetji | ,inoerah redjeki,
“rang
makanan”,
sedang
bebeakan dibersihkan, jang menger

bond Djokja”, tempatnja ada
| chir bakal dilangsoengkan di- dikantoor P.P.B.B.P., dimana
(tidak keloepa'an pagakan
sela— dalam boelan Maart.

—

ditjarikan

bakal

seorang

membatik,
perempoean

rapa

nantikan!
Persediaan

boeat

jang 'soetji-sesoetji-soetjinja.

merajakan hari-

aja At penobatan.
1 - Batikan: Parang roesak bapiliikistoon
$
Djokja, malahan| 'rong, dengan diberi tjeplok boesampai di desa2 jang paling dja- nga terat€, dalam
batikan
oeh dari kota, soedah sama di | ditjorak

berdirikan

Comite

jang

bakal | woer (gabah

mana
gabah

bakal
sina-

disebar), diantara

mengatoer peraja'an harian pe | nja diberi djoega tjorak petaan da
nobatan itoe. Djoega di kota sen-

| diri
“toe

ri beberapa matjam loekisan hasii

soedah

diorganiseer begi-

'boemi, asal

roepa,

Jannah

boemi,

jaitoe padi, djagong,

semoea

dari

Djokjakarta,

tembako,

R.A. Kartini dag.
April, salah satoe boelan

Mendirikan soo.
iz | 6

'soekar kita loepakan, Ada jang

| . Pada malam

senang

ngan bertempat

Apriimopnja.

Saptoe

ji. de-

dipendopo ka-

ada poela lain-lainnja. Akan te | wedanaan
Premboen
(Keboetapi doenia pemoeda
pergera- men) pihak prijaji disitoe telah
kan teroetama tidak soeka meloe melangsoengka: 1 rapat oentoek
pakan peringatan hari Kartini.« : mendirikan
berhoeboeng
s00s,
Kabarnja pemoeda di Keboe- dirasa amat pentingnja.

. men

djoega tengah

. yarakan.
emoeda

memjeleng-

Keboemen

ppangukan.
:

haroes

. Terkabar diloearan,
bahasa
soos ini akan mengambil tem-

pat didekatnja masdjid Premboen
Bilamana benar berita ini, ki

PERPINDOM

CAIRO

Pidato Mr. Ahmad Hussein leider
Mesir Moeda di gedoeng Indone' sia Mesir.
Pada

boelan jang silam gera-

kan Perpindom th. ke III meagambil sikap propaganda diloe
setjepat-tjear negeri dengan
bagi
ngan
hida
oek
oent
patnja
esia
Indon
jaran
pelad
peladjaran
goena me-

jang toeroen kesini,

hasil

ngambil satoe kesimpoelan pendirian jang kokoh, iman jang

adalah

sijmbool

dari

tabah,

economie ra'jat.

sembahan,

:

ketjoeali dioedjoed-

kan sebagai tanda kesetiaan dari kaoem batikkerijen, djoega
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soe-

ini pekerdja'an, bakal bi-
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Selama membatik 'ia
haroes ke IX, maoepoen jang menge.
beloem Minggoe ke 4, dalam boe|
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seoemoemnja
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membisos!
Menoeroet keterangannja T.
—. Apakah “ini ramalan ada djiDengan tjara ini jang dimak- Djajengskarso jang mendjadi
tidak, bolehlah kita soedkan, adalah soepaja kamtoe atau
ontwerper dan jang bakal mepoeh itoe bisa mendjadi barang
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djaga dengan beberapa
kebanjakan . pendengar
karena,

ta mod karena ant tis “jang mace mendengar dan mem
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— Kenasebab pada hari itoe adalah haI. Nj. T. Parmoedja
Sri Soel- roesak”,
'dioendjoekkan
pada
a
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ditie itoe didjalankan, harian per

poenja My, jang risiconja sedikit sekali?
GEMENGDE VERZEKERING
Kita poenja| tarief:
INCLUSIEF STUDIEBEURS” itoelah jang meringankan

|ajadi di Tegal dengan lelakonnja pak Warta. Pembatja nis- |
tjaja ada jang soedah mendengar bahwa pemimpinnja gera |
kan Ratoe-Adil ini akan di-inserneer ke Digoel.
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kan ramalan lagi, jang bisa ma1| logarn particulier, sekara
Wandan, tetapi
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'ka, jang terkenal dengan nama akan datang. ini, oleh Voorloopig tanah airnja.
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Wandan sangat djemKandjeng Kijai Pleret, menoe-| Comite, jang ada dibawah pimpi
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Mr.
sekali
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annja jang soedah-| nannja Dr. Soedigdo
roet Lal
oekir2
diberi
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nah, gendewanja
' soedah, ini poesaka jang mem jopoetranto, bakal diadakan
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adalah Seri Soeltan | ferentie dengan wakil2nja -per- an jang meloekiskan
bera
berderek-derek
tjindrawasih
sendiri. Menoeroet peritoengan, koempoelan2 seloeroeh Mataram
dahan
sepotong
pada
hinggap
dalam
ja
boeat tjiptakan federatie
' bakal harian pembersihann
kajoe
ketjil.
s Kandjeng Kijai Pleret itoe, ba- soeal peraja'an terseboet.
Lantaran
ngenes,
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Apakah toean soedah mengetahoei conditie dari kita

ada batikan jang
mempoenjai
riwajat penting, jang mempoe
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njai artian ,,ingat dan
pada tanah
air”,
demikianlah “kita, bahwa dalam
tahoen ini
se
singkatnja:
diboeka
akan
Idi Koetoardjo
Radja Madjapait, Sri Brawi- kolahan tenoen. Badan mana
djaja
mempoenjai
salah
se- atas oesahanja bangsa
awak.
orang Ratoe jang berasal dari Berita lebih djaoeh menerang:
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kegentingan perang di Europa, : keadaan tidak menghendaki ketetapi karena pertolongan Toe- 'padanja, ,,Boedi pekerti dan ke-

han dan kebidjaksanaan pengoe . tinggian sopan dan ichlas oenroes bekerdja rapat itoe laloe toek agama dan noesa itoelah
| jang dikatakan
kemadjoean adjoega dengan tenteram.
Ketoea
Badan Pengetahoean: tau hadharah. Banjak orang sa-

Perpindom -

Dja- "lah faham tentang makna dan “
menjangka
rapat dengan 'kemadjoean, mereka!

(t.
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man) memboeka
mengatoerkan
banjak

“ialah sebab adanja
perboeatan
jang baroe2, modern jang kita

terima

kasih kepada Toean Mr. Ahmad

Hussein zaim
Mesir dan Islam| 'persaksikan dimasa kita ini, pa
dan kepada sekalian wakil per-| | dahal kebanjakan ,dari padanja
koempoelan dan pers dan sega- | keloear dari batusa kemanoesila bangsa jang
hadlir dari me- | aan”.
nerangkan pandjang lebar geraBegitoelah pandjang lebar pi
kan pemoeda dan kemaoceannja | dato toean Ahmad Hussein, bamenoeroet
masa
-dan saat ini, gaimana
kemadjoean
Europa
kemoedian
tampil
kemoeka
t.! dan
peperangan sekarang dan
Poead
Alkahiri menerangkan
bagaimana,
keadaan
peperaperdjalanan
Perpindom
dan
ngan masa poerbakala din malangkah2
jang
bakal
diambil
na pendirian jang moesti kita

pada tahoen

depan

dan mene-

rangkan serba sedikit kemadjoe
an bangsa

Indonesia

di Cairo

kepada

perhatian

dan perloenja

nerangkan bagaimana tingginja
kemaocean
peladjar
Indonesia,
hingga datangnja ke Mesir jang
kemaoean
sendiri,
boekan sebagai peladjaran2 bangsa lain

mad

Hussein

(Hitler

Mesir)

Ah
o-

rang hadirin
moelai bergerak
gerik ada jang maoe bersoerak,
tapi Ahmad

Hussein dan pimpi-

Hidoep.

Setelah. selesai beliau berbitjara dalam tiga djam, baroelah
dipersilahkan djamoean dan mengomong2 dari hal oeroesan per

djalanan politiek ketika ini d:

bagaimana sikap jang baik kita
moesti kerdjakan disaat

ini, se-

tengah djam selesai dari bertja.

kap2 dan baroelah boebar m

nan rapat memintak soepaja de-

sing2 dari tempatnja dan po
tie poen toeroet dari bela

ngan tenang,

hingga Ahmad Hussein mening

doenia
ngar

karena

masa

genting,
maka
senjap kembali,

pembitjara

kini

pendelantas

meneroeskan

pembi

tjaraannja:
Kemadjoean boekanlah menoeroet masa dan zaman,

tetapi

sendiri

hendaklah

dengan

berdiri

merdeka,

kita

koeatir rapat itoe tak dapat di tidak boleh critiek orang poer-

Islam. Kita bersiap mpuseetak teroeskan, karena pemerintah
kan pena.
' Mesir melakoekan pemerintahan ,,Reguisitie” berhoeboeng

lakoekan, seteroesnja menerang
kan sebab2nja kedjatoehan Timoer.
dengan sebab merosot
daulat
Islamiah dan sekarang

bangsa Mesir dan begitoe djoe- i beliau itoe mengakoe akan me!
“ga alam
islami
dan t. ini me
ngangkat alam Islami kembali

atas nama pemerintahannja.
Setelah itoe, dipersilahkan
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bakala karena
tidak memperboeta bom,
dinamiet,
pesawat
terbang d.l.L., karena ketika itoe

galkan

gedoeng, dan pemoec

Indonesia

mengoetjap soeko

kepada Allah jang telah mem)|
rikan ni'matnja kepada pe
da-pemoeda Indonesia jang
gal

atau
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akan

jar menoedjoe tanah air, moga:
selamat
sampai,
dan selam:
menjembahkan oleh2 jang |
ri selama dirantau kepada i
soeri, iboe pertiwi adanja.
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