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Tarief

,

Senen

Isepan djempol.

Londen, Minggoe (Reu| ter):
Radio Moskou memberi kete

terdapat peroebahan. Sekalipoen
kabar? ini disiarkan dengan mem

rangan setjgra opisil, bahwa se
kabar jang menjatakan
mosa
'Molotoff kini telah sampai di
Berlin atau dilain kota Djerman, itoe adalah
isepan djempol.

Minggoe
Londen,
ter):
Telegraafagentschap
mengabarkan,
marken
| gezant Denemarken jang
den dan Berlin pada 11

ga 1 Pjerman,

an Tana selagi Nana

telah mem-

bagian

Tk

mnt bahwa pada malam Minggoe banjak

diatas da-

mciakoekan La

antara Teleki
Ciano
pedatonja

diwaktoe

Paschen, teristimewa Paus akan
soeal pelanggaran
kenetralan, dipoe-

mengoepas
pelanggaran

: kaji tidak dikenal ke
Mereka itoe melaggaran atau kenetra

toeskan perdjandjian2 dan ada-

nja keinginan

oentoek meram-

toean antara bangsa kini telah
digoegoerkan dengan setjara jg
Segala se
menjedihkan sekali.
soeatoe jang tertjipta karena ke
pandaian manoesia, segenap ke
koeatan dan kekajaan hanja di
goenakan oentoek melakoekan
dan membesarkan
. | peperangan
n.
persendjataa

Poen djoega hak kota2 terboe
ka diindjak2nja, doesoen2 perta
nian dipentjil dan dibakar2nja

Aan

oleh bombardement2 jang sangat dahsjatnja.
Kata Paus:itoe bana Christuslah jang dapat melakoekan
dalam soeal antara
perbaikan
Kita me
Hak dan Kewadjiban.
oentoek
an
mohon kepada Toeh

SAkanlakan,

pada waktoe ini dapat dilimpah
keragaman
kan perdamaian,
dan persatoean antara bangsa
dengan bangsa.

malam Minggoe pes telah melakoekan

Perang pena.

Moskou,
2

N

Minggoe (Trans

ocean):
Manperoct. soerat kabar Prav

Mean

| Djerman karam
hagen.
Minggoe

meminta sedjoemlah pangkalan
kepada Zweden dan Noorwegen,
semoeanja hanjalah sebagai pe

| selam dipesisir barat

nd. Dengan kapal2 per-

1 anak kapalnja telah men
Denemarken

njoeloeh

dan menjesatkan dan

menggelikan

dima-

beberapa pelangga-

ris karena

ran jang dilakoekan atas kenePelanggatralan Noorwegen.

pada hari |

orang

Sensasi-propaganda.

ot rder dari kapal itoe

oleh Ta

hal telah
kan.

Tidak beroemoer pandjang?

Geneve,
ocean):
Dalam

Rom

silam i-

e, Minggoe

(Reuter):

Kabar2 jang menjatakan, bah
wa Italia, Djerman dan Roes-

'lan hendak membagi2 Danau-

“'bekk.n dan Balkan dalam bebe
| rapa aliran, dalam kalangan po
litik Italia penjiaran itoe dise-

an | boetnja sensasi-propaganda dae | ri negeri-negeri plutocratie,
Reynaud berpedato.

Paris, Senen (Reuter):
Pada 26 Maart (hari ini. red)

Sita 7 sore menoeroet hitoengan disana, premier Reynaud

akan berpedato dihadapan rak| jat Perantjis.

Minggoe (Trans-

Madjelis

perwakilan

|

rantjis dan Londer makin

| tambah

tidak

hari ber

aman”.

| Kepada para soldadoe dan
kaoem boerveh disampai oetjapan te

rima kasih.

Hitler berpedato penting.
Amsterdam,

Minggoe

(Havas):
Menoeroet kabaran jang dida
pat oleh
,,Algemeen Handelsmaka
tidak lama lagi
1 blad”,
Hitler akan mengadakan pedato
j jang sangat penting artinja.

Reynaud telah melakoe- |

Paul

pembitjaraan dengan pekan
mimpin dari partij jang paling
Adakiri jaitoe Louis Marin.
menpoen maksoednja oentoek

dapat meerderheid dalam peme
ditentang soeara

rintahan

da-

Demikianlah kabar dari kala
ngan diplomatiek di Geneve jg.

disampaikan ke Paris.
Dalam kalangan diplomatik
di Geneve nampaknja orang ber
anggapan pada persidangan

L'

Bentji

kabinet Chamberlain?

Amsterdam,

Ma

Minggoe

. (Transocean ):

Pemandangan

dari poebliek

Inggeris kian hari makin koerang senang
terhadap kabinet

Chamberlain.

jam Parlement,

Beberapa

dari

anggota kabinet itoe telah men
dapat tjoetji maki dari soerat-

soerat kabar di Londen.
Inggeris-Perantjis.

Poelang ke Paris.

jang hendak meloeaskan adanja
peperangan
sampai di Eropah
bagian barat daja.

djelis

roebahan atau mendjadi boebar
nja sama sekali.

Rome, Senen (Transocean)
Ambassadeur dari Perantjis

hendak

Inggeris dan Perantjis

Soerat kabar

jang ditempatkan di Rome dengan naik sepoer telah poelang
menoedjoe Paris,

perloe

Teleki menemoei Ciano.

Rome, Senen (Transocean)
Pagi ini Teliki telah mengada
kan

permoesjawaratan dengan

Ciano dengan pandjang lebar
dan poela jang bersifat persaha
batan. Kalangan jang mengetahcei menjatakan, bahwa per
temoean itoe moengkin mempersoalkan hal2 jang sangat ha
-ngatnja,

Terhadap beberapa hal telah
didapat

persetoedjoean.

Pada

tanggal 26 Maart Mussolini akan menerima kedatangan Teliki. Dan pada 27 Maart ia akan diterima beraudiensi oleh
Paus.

negeri2 Eropah bagian

akan berdjoeang
Daja
Barat
kemati2an ocntoek membela

pentingan dan kemerdekaannja

Negeri2 itoe tidak soedi

me

roebah sikapnja jang telah

di-

tentoekan jaitoe netral oentoek

selama2nja.

KEADAAN PEPERANGAN.
Makloemat

Perantjis.

2

Paris, Senen (Reuter):
pagi dari pehak
Makloemat
, bahwa se
takan
menja
Perantjis
barat
medan
eroeh
malam diselo
keadaan tenang.
Ketika kema

ren dilakoekan pertempoeran lo
kaal, maka telah didapatnja be
berapa tawanan,

selama itoe Djepang

3

a-

kan menjerang Inggeris.

Makloemat dari

#

pinan tentara menjatakan, bah |
wa pada 24 Maart dimedan ba
Kekoearat keadaan tenang.
saan oedara meneroeskan pener
penjelidikannja diatas
'bangan
Ketika dila
.
Perantjis
daerah
patroeli di
ngan
koekan penerba
sepandjang batas Djerman diba
gian Barat oleh pesawat pem-

Djerman

boerpe

Molotoff
Berlin

koekan terhadap pesawat penje
lidik Perantjis itoe dilakoekan
didekat Zweibrucken.
Makloemat

malam.

»

x

Paus
memohon kepada Toehan
oentoek melimpahkan perdamaian
diatas doenia.

Daerah

dapati pertempoeran oedara jg.
seroe.

Roeslan
Oslo,

koendjoengan
tak dikenal.

Dari

mendapat
asing

jang

BERSIAP

Stocholm,
(Reuter).
:

Minggoe

persahabatan da-

toesan dari Noorwegen,

Zweden

dan Finland, tetapi Zweden kini
soedah moelai bersedia2 oentoek

mengambil

tindakan goena pen-

djagaan negerinja.
Adapoen tindakan2 jang dian-

bilnja dimana pada hari dikabar
kan adalah sebagai berikoet:

1.

(Reuter):

Dalam poetjoek pimpinan ten
tara telah diangkat opperbevelhebber jang baroe
dan
inoeda jaitoe djendral-majoor
Ivar Heimguist.
Sepoeloeh riboe dienstplicht

jang beluem mendapat

dikabarkan,

Kirkenaes

pesawat

ZWEDEN

mengoendoerkan
Senen

Nederland

kan itoe beloem mendapat kepoe -

Dari kedoea pehaknja di

sangat

ke

melakoekan offensief
disepandjang Rijn.

Sekalipoen

Makloemat malam menerang
kan, bahwa aksi artillerie didja
lankan diberbagai tempat mePenembakan
dan peperangan.
penembakan dari artillerie dilakoekan disepandjang soengai

Rijn.

pergi

Djerman.

lam soeal defensie jang dioesoel-

(Reuter):

Senen

Paris,

tidak akan
Jain kota

telah diroen-

Peroentoehan jang dila-

'soeh.

atau

Djerman
perdamaian

toehkan seboeah pesawat moe-

didi-

kan militer, dalam waktoe 145
bahwa dibatas Noorwegen dan
hari
disoeroeh mermanggoel
telah
Roeslan
tentara
Finland
|
da
senapan.
diri
oerkan
moelai mengoend
3. Beberapa satagorie dari dients
ri Petsamo.
Mereka itoe kini
plicht dari marine dari tahoen
menoenggoe
sampai diangkoet
1938 dan 1939 telah dipangmenoedjoe ke Timoer.
gil oentoek memanggoel sendjata.
Hangoe terpentjil
4. Pendjagaan bagian depan da
ri Zweden di Laoetan Timoer,
Helsinki, Minggoe
poelau
Getland kini menda(Reuter).
pat perkoecatan
jang hebat
jang beloem pernah dilakoeKini Hangoe itoe mendjadi ko
kan.
ta jang
terpentjil. Bersetoe5. Kota strategisch jang penting
djoean dengan perdjandjian perdengan benteng jang berarti
damaian antara Roeslan dengan

Finland, maka pada malam Sab-

di

toe jbl. kota itoe diganti pemerentahannja oleh pembesar2 Roes

ngan ini mendapat koendjoengan dari pembesar2 Zweden
dan jang laloe membawa rap-

lan. Dan sedjak itoe poela segenap perhoeboengan dengan
kota2 Finland dipoetoeskan.

Boden pada hari belaka-

port

sisa

bahwa tidak moengkin

terampas.

TIMOER DJAOEH.
MENINGGALKAN

CHIANG

KAI SHRK

TIDAK

SEBERAPA

Minggoe (Reuter):

Sesoedah diselidiki dengan teliti, maka dalam daftar keanggautaan jang lengkap dari Komite Pemerintahan Sentral dan
Komite Penjelidikan Sentral dari Kuomintang jang djoemlahnja semoea 260 orang didapati perobahan.
Perobahan itoe ialah: 22 orang meninggal, 2 orang dipetjat
dan 6 orang meninggalkan dan masoek ke Pemerintahan Wang
Ching Wei, sedang sisanja jang 230 orang tetap membantoe

Pemerintah Chang Kai Shek dan Pemerintahan Chungking.

,,Politika” me-

mentang adanja daja oepaja da
ri negeri
sekoetoe itoe. Diterangkan olehnja, bahwa dimana

Selama Inggeris tidak meroebah
sikapnja,

poetjoek pim

Chungking,

moengkin Kabinet Perantjis jg.
baroe itoe akan mengalami pe

itoe pada 2 April j.a.d.

n, Senen (Transoce-

an):

JANG
Kehendak

Belgrado, Minggoe (Tr.
Ocean) :
Soerat-soerat kabar di Belgra
do membitjarakan tentang ke-

jang mem

batjanja.

asa.

soldadoe? dari Westwal.
Dianta
ranja
ia berkata: ,,Tiap bangsa
Djerman jakin dengan. sejakinnja
bahwa
dalam peperangan sekali
ini Djerman
tentoe akan mendapat kemenangan.
Keadaan di Pe

protest.

Lond en Senen (Reuter):
Dengan perantaraan gezantnja di Londen pemerentah Noor
tindawegen telah mengambil
Ingge
intah
pemer
dap
“kan terha

da kabar2 jang teroetama disi-

arkan oleh pers Perantjis jang
menjatakan, bahwa Sovjet Unie

poetoes

Paris, Minggoe (Reuter):
“ Sekalipoen kemaren dalam
Perwakilan Reynaud
(Reu- | Madjelis

dilakoekan
pas lain negeri. Lebih landjoet rah itoe
dan dalam semoea
an
kang
bela
|
, | Paus menjatakan, bahwa persa
dilakoekan penjelidi-

y agSE abik opisit
komentar. Poer

Tak

| mendapat kekalahan, tetapi ia
merasa beloem berpoetoes asa.
DenePagi ini ia mengadakan sidang
|
bahwa
kabinet bagian peperangan oen
di Lon
toek
kemoediannja menjoesoen
Maart
dapatnja mengambil
telah menerima perentah oen- rentjana
membangoen
dengan pemerentah jang tindakan oentoek
toek
rakjat Perantjis.
Perloebersangkoetan mengadakan per | “kan
nja
dapat
mengadakan
peperamoesjawaratan dengan anak
| ngan jang besar2an jg. kiranja
si Denemarken.
kemenangan
Adapoen maksoednja oentoek | dapat mentjapai
jg.
gilang
gemilang.
mentjari djalan bagaimana dapatnja mengachiri ketjelakaanDJERMAN MESTI MENANG.
jang dialami oleh
ketjelakaan
karena
Deremarken
pelajaran
PP
Senen (Transocean)
akibat peperangan dilaoetan jg
Hari
ini
dr.
Ley mengadakan
sekarang ini. Menoeroet kabar
pedato
jang
ditoedjoekan
kepada
permoesjawaratan dengan sege

Noorwegen

e, Minggoe (Reuter):

Rom
Dalam

akan kebenaran-

njata.

ra moengkin akan diadakan.

Paus berseroe damsi.

kepastian

nja,
tetapi
hingga kini beloem
djoega
didapat keterangan jang

semata-mata

Denemarken bertindak.

pesawatnja

beri

Berii

SB aka MN

Lon den,
Minggoe (Havas):
. Dalam kalangan politik tersiar
kabar, bahwa selama liboeran Pa
schen dalam kabinet Inggeris akan

TERPENTING.

CHIANG KAI SHEK LEBIH DIHARGAI.

Shanghai,

Minggoe (Havas):

Atas pertanjaan jang telah dimadjoekan, maka wakil ambassadeur Japan menerangkan, bahwa soerat koeasa oentoek

generaal Abe akan ditoedjoekan kepada Chane-Kai Shek dan
tidak kepada Lin Sen, soenggoeltpoen menoeroet poetoesar-dalam Konperensi Pemerintahan Sentral di Nanking Lin Sen dianggap sebagai kepala Pemerintahan Nasional.
DISEBABKAN OLEH SIKAP INGGERIS SENDIRI.
Shanghai, Minggoe (Havas):
Berhoeboeng dengan adanja serangan jang baroe2 ini kepada bangsa Inggeris dan berhoeboeng perasaan anti-Inggeris

di gewest Honan, maka wakil ambassadeur Japan menerangkan, bahwa kedjadian ini disebabkan oleh sikap bangsa Inggeris sendiri jang seolah-olah menantang dan bahwa penerangan
ini akan teroes ada selama sikapnja beloem dirobah.
DEMONSTRATIES

DILARANG.

Shanghai, Minggoe (Havas):
Pernjataan anti-Inggeris jang disertai demonstraties jang
meroegikan kepada rakjat dengan roesaknja barang2 oleh Pem
besar2 Tiongkok dan Pembesar tentara Japan dilarang dan diberantas.

3

Ind
3

bon
adah

seroe

kepada
”

JANG

Makloemat Djerman.

»

bah

INGGERIS GOJANG.

Batavia-Centrum.

keterangan

Administratie.

Directeur-Hoofdredacteur M. TABRANI,

| KABINET

107,

Advertentie,

1

— Akan Ha
perkara Kodak
(0
penian?.

di riicumeuhweg No. 31Hanan song

skarang soal kompenian di

| Gang

Sentiong.

r- | doeh mentjoeri batoe
"I poenjaan P.T.T,

sakan tidoer sebeloem. selesai..
jang

dipertjajai,

ka telah mengoendjoekkan boek-

sang-

1

bahwa jang digalinja itoe ada | 'goe dengan sabar bagaimana kekarena hal
(| -soedahannja nanti,
njai barisan pe- tanaman : kabel dari P.T.T..
TPA
Ji
en |.
|
“Setelah di gali nampak batoe 'ini tentoenja ta' dapat dioeroes
. begitgitoe poel Ja N.O. tebatoe kabel itoe. Konon chabar dengan sekedjap sadja.
lah mengadakan Barisan Pe- nja pemboeatan kabel itoetelah Setelah petjah: kabar ini maka '
MT anraaUN - diberi nama Ansor
sesekarang pihak toean-tanah. seberpoeloeh-poeloeh tahoen,
nelshdatank Gonna
itoe:
di
l
tingga
mangkin hebat mendjalankan keitoe
bab Hadji
le
malah
baroe,
wadjibannja.
tempat boekan
Lebih 'djaoeh
spreker me- 'bih dari 30 tahoen, tidak tahoe
Dalam doea, tiga hari ini seba
ngambil beberapa tjontoh, oen bila di perboeatnja kabel itoe.
gian: dari -pendoedoek Gang :Keitoek menerangkan -bahwa sean diserahkan: ya
Tiba-tiba batoe-batoe "kabel nari jang beloem menerima kwi|
a hoekoem2 Islam itoe adil, 'itoe terlihat oleh orang banjak,
:moe
tantie
telah dibagi-bagi poela.
Sagar Senam
ajat2 | -seadil-adilnja. Tentang hak da- "memang batoe itoe agak bagoes “Dalam kwitantie-itoe ditoelis bah
na
Pase:
ri perempocan “spreker mene- 'bocatannja
lebar 22 c.m. dan iwa jang -bersangkoetan masih bei
kalau haknja
rangkan bahwa
1 meter seboeahhoetang: ada jang 100 gilir, ada
pandjangnja
perempoean disamakan dengan
jang 120 gilir dan lain2 seteroes
nja. Maka ada 22 boeah batoe
sedang peremhaknja lelaki,
jang di ambil oleh orang2 itoe. inja oentoek bekerdja atawa di|.
irkan
.memik
hanja
itoe
poean
& 3 Bagan Debajar-oeang “dengan menfiitjil.
Oleh karena itoe Hadji terse
kalau kesesadja,
angan
ke
“kesen
pinta
di
ker
n
spre
r
alahka
Selain dari 'itoe kita mendapat
Teba
dipers
g
boeat
djan
ya1
kepledjoega
,
dilebihi
nangan
a
seharg
“P:T.T.
AP
“oleh
Na
kabar
poela, bahwa-salah seoan
'roegi
Ai
'sirannja bisa
bertambah, se- f 10.40, dan di sanggoepi akan
orang penjewa
roemah disana
kaos, Bbatan : dang bagi Agama Islam tak di menggantinja..
dibeslag karena tidak membajar
hawa
mengoembar
-bolehkan
sewa'tanah beberapa tahoen jg.
nafsoe.
Tiba-tiba politie menjampoeia tak dapat berlaloe. Jang bersangkoetan menori djoega, di tjari tahoe siapa
ri 'Agama. Toehan
karena - dia disitoe -boekan
lak
| Pidato, Ir. Sofoan.
jang tjoeri batoe-batoe itoe, 1g
Agama pada ma- 6
poenja roemah “sendiri tetapi me
Speker
membitjarakan
azas
kat
berde
jang
orang
10
"njata
ma dapat dipersanjewa (penoempang). Olth toeba
dan
toedjoean
dari
A:N.O.(Anmbil
menga
telah
oe
at-it
"temp
, stuur atau kean'tanah diberi keterangan lagi,
sor Nahdatoel Oelama). Ia me- 'toelbatoe itoe, dan 10 orang ini
bahwa dia akan dibeslag karena
nerangkan bahwa dalam A.N.O. Ikini'di proceswverbaal dan tidak
hoetang koempenian.
pergi lan hidoep. Agama
barisan “heran masing2 akan djadi kor
Jang bersangkoetan telah me
tidak berobah dan selaloe perloe poela mengadakan
bagi Pban: “kabel karena kabel jang
mendidik
oentoek
pemoeda
perima soerat dari: lawannja itoe
boeat manoesia dari
pemoeda Islam soepaja dikemoe | poeloehan tahoen itoe. (Wart.).
jang maksoednja: “bahwa vonnis
“dian hari mengerti kewadjibansoedah menentoekan, dia haroes
'nja dalam masjarakat Islam. Spr.
Pertandingan sepak raga
“serta barang2 jang
dibeslag

| : ang saat ini, .masing2

soedah

kran Dhaad-kata spre-|

hanseroe pada 1hadirin" hi-

-tjontoh “dari Eropai

| mengambil

bagaimana mendirikan — anal2
dan lain-lainnja jang semoea tadi
oentoek memperbaiki masjarakat

Pemoeda Nahdatoel Oelama sea

memberi

kan akan djoega akan dididik jg.
selaras dengan keadaan dan keboetoehan
masjarakat.
Barisan
pemoeda dalam Agama Islam sedjak zaman Rasoel soedah adakata spreker-meskipoen tidak

tiontoh

beruniform
“Toehan.. Beberapa

sebagai sekarang

ini.
Sebagai penoetoep diserahkan
Kepala" toean “Saperin oentoek
membatja ajat2 dari @oer'an, ke

moedian kira2 “djam 12 rapat di

toetoep dengan selamat.

bar dari komite pengoeroes N.
“LS., bahwa. tropal, soeatoe ba-

rang jang diboeat: dari kapok

Poelau Djawa, - dipilih oentoek
didjadikan “alat pengoeroes ha-

wa panas dalam-kereta2-api Die

| sel jang sedang diboeat.

“Pemilihan ini adalah berdasarkan pada kekoeatan kapoek
“oentoek mengoeroeng hawa .panas, jang lebih besar dari pada
sesoeatoe alat pengoeroeng ha“wa panas jang lain. Lagi poela

sifat2

| gemetar dan baik sebagai

pena

N |-han soeara, sedangkan- 'kapoek
“toe ada

an

sekali.

2 .Meninggatna, tocan- Zent-

Pioen, Batavia-C.
Ganja
“alah " Ka

: e

“ini

Diantara tanda2toeroet

doeka tjita

ber- |

jang “berhoeboeng

Ne

aa

-Bode”, Penta

se-

at “pertijatuan doeka

sid

ter.
tan

Persib”“Ta

2

Ia

an

“bekas - commandant

gkatan Inoet, vice-admiraal

| Ferwerda. Beliau dalam kawat

an | toe menjatakan kedoekaan tji| tanja jang sangat dengan me| ninggalnja 'tosan Zentgraaff,

: dang aa

olehnja..

arang bahwa pertandingan Nivu jang diadakan disasa antara
Bandoeng dan Maiang telah be(sebeloei: ,
dengan 4—1
achir.

pauze 'standnja 2—1).
Matan

Betawi

taa
Be-

Malang —
Pertandingan
n 1—1.
denga
hir
berac
tawi
Bagaimana

perdjalanan

Mekka

ke

?

“Indonesia ini'tidak tahoe, bagai

menerima ka-

| kapoek itoe'mempoenjai

dari . Se

Aneta Mena

roekoen. Islam
Salah satoe
tetapi masih
hadji,
naik
ialah
Islam. di
orang
k
sangat-banja

Kapoek dalam kereta Diesel
Kapokcentrale

Bandoeng—Malang
4—.

mana roepa padang: pasir, bagaimana tjara- naik: onta dan
lain-lain sebagainja...
Maka boeat melebihkan pengetahoean, bioscoop. Alhambra
Besar menjediakan
di Sawah
film-seroepa
itoe, “ja'ni film
Ziarah ke Mekkah.”
Kesempatan tinggal sedikit
jaitoe-hanja ini malam: sadja.
Karena film terseboet soedah
| mesti main dilain tempat.
Tidak heran jang demikian
itoe, karena sangat banjak tem
“pat jang minta. .
Tetapi ketjoeali pinta.
'kan malam, sore djam 4. 30 ha

“yi ini direksi Alhambra bermoe
iyah hati mengadakan pertoendjoekan “amal, 'jaitoe semoea
(anak-anak jatim piatoe jang
“terpelihara oleh roemah2 jatim
piatoe di Betawi ini dikasih ke

--sempatan -oentoek mempersak-

sikan film itoe dengan'gratis,

akan dibeslag
| -toekan.

Disini kita
heranan

kita,

itoe telah

diten-

menjatakan keketera-

karena

ngan dari jang bersangkoetan,
dia beloem

ada

menerima

vonnis

nja serta beloem pernah dibaHal ini
hakim.
wa kemoeka
jang
aan
poen mendjadi pertanj
soelit sekali.
Oleh jang bersangkoetan,
telah diserahkan

kepada

menambah
|

pertjajainja.
'goena
boekti2. (Br).
:

Wilamah

Nelly
him

jang di-

di R.P.M.

dengan

Ibra

Nias.

Pada malam Minggoe jbl. de
ngan disaksikan oleh golongan
jang

terkemoeka

di Djakarta

sini telah dilangsoengkan pernikahan antara Nelly Kaban toe
|
an Ibrahim Nias.
Dapatnja pernikahan Sentai
na ini menarik pefhatian, kare
na kedjadian pada malam itoe
.adalah jang kedoea kalinja bagi ,Roemah Piatoe Moeslimin”
jang menjerahkan gadisnja ke
pada jang sanggoep berdjoeang

Pada.djam

in
setengah

tentang “Notulen: Rapat

Menetapkan

Oesoel2 perobahan statuten dan H.H.R.
Pilihan Directeur.

Pilihan Anggota2 Commisie van Toezicht.
Mengangkat

Pertanjaan

Verificatie Commisie boeat tahoen

Atas nama Pengoeroes A.S.O.
“ Administrateur

TASBAN, ANDASOETISNA.

Prijijaji

B. B. berhimpoen

PEDATO

GOUVERNEUR

Kemaren malam pendopo kaboepaten . baroe di Gentengkali

boeat doea kalinja didalam satoe
boelan ini sesoedahnja

kaboepa-

moesik,

sa berdiri sendiri. Prijaji

B. B.

kalau hendak ' mempertahankan
kedoedoekannja,
haroes
lebih
mempoenjai darah ksatrija, akan

memberikan

tetapi disampingnja itoe haroeslah ada poela semangat ksatrija.
Sehabis ini toean Van der Plas.
Gouverneur
Djawa-Timoer me-

ditempati,

telah

receptie Vaib, perkoempoelan am
tenaar. B.B. gediplomeerd, sebagai pemboekaan korgresnja jang
ke- 11. Pendopo boleh dikatakan
penoeh
sesak. “dengan
-adanja
kongresisten.dan mereka jang dioendang.. Kaoem .poeteri sebagai
mana biasa banjak djoega jang
hadlir. . Diantara pembesar-pembesar jang. menoendjoekkan perhatian, nampaklah toean Gouver
neur Djawa-Timoer, dengan njonjah Resident Soerabaja, Burgemeester, Boepati Djombang, La-

«

.ngoetjapkan pedatonja. Spr. memandang B.B. Boemipoetera tidak sebagai corps jang dibawah .
perintahnja, akan tetapi teroetama sebagai corps, jang telah mem
.

berikan

banjak peladjaran dan “

pengetahoean kepada beliau. Ber

dasar atas pengalaman beliau da
lam praktek B.B. maka dikemoe-

kakan, bahwasanja dalam rakjat
sendiri tersemboenji banjak tjitatjita dan perasaan jang berharmongan, Bangkalan dan Soeraga, teroetama, bahwa rakjat dabaja, tocan Statius Muller, dari, lam hal-hal jang mengenai kepen
kantoor voor Inl. zaken, Gedepu- - tingannja
“sendiri, akan
tetapi
tcerden Mr. Soesanto. Mr. Soedjoega
jang mengenai kepenti-

warso,

tocan

Wilmers,: sedang

hadlir- djoega “antara lain “anggoto Volksraad Achmad
Hoedojo
dan Mr. Harmani.
Oepatjara dibantoe oleh Nirom
selainnja denga microfoon djoega
dengan para wijaganja “dan last
burt-not-least studio-orkest jg tjoe
koep “terkenal dibawah pimpinan
nja toen Koesbini.
Poekoel 8.10 voorzitter comite
van
dan

'antvangst.
“kemoedian

tocan Setijono,
toean Dirman,

wd. Voorzitter H.B. V.A.L.B. tam
pil kemoeka oentoek mengoetjap
kan
selamat datang dan- terima
kasihnja. kepada para hadlirin,
teroetama kepada toean Gouveineur-dan Regent Soerabaja, jang
tidak hanja smenjediakan pendapa, akan tetapi.djoega telah mem
beri- bantoean jang sebanjak-banjaknja. Spr. mengoetjapkan djoc
ga “diperbanjak terima kasih kepada Pemerintah atas peratoeran
schuldbevrijding, akan tetapi ter
lepas
“dari itoe menoeroet spr.
jang paling perloe jalah soepaja
ambtenaar BB: sendiri beroesaha memberantas penjakit keoeangan ini sampai.pada akar-akarnja. Berhoeboeng berarti tidak bi
Perajaan 10 tahoen.
Poetera-Poetri-

ngan

orang

lain.

Spr.

mengan-

doeloe. . Dinjatakan
-bahwa

“Vaib

kejakinan,-

sebagai kern dari

masjarakat.
B.B.
Boemipoetera
akan memegang tegoeh sembojan
ini. Pedato toean Gowverneur ini
disamboet dengan tepoek tangan
rioeh soeatoe 'boekti betapa tepat adanja pembitjaraannja.
Sesoedahnja voorz. membilang
terima kasih atas nasehat-nasehat . tocan Gouverneur, pertoen- .
djoekan dimoelaikan. Pertama pa
nembrama oleh beberapa gadisgadis, kemoedian- toean Gouverneur memadjoekan anak-anaknja
dari
Trawas jang tjoekoep terkenal.

Lain-lain

Todjoja,

dan

gandroeng,

tari

24 Maart

40 jl. di gedong LE.V. Vrijmetselaarsweg

1, telah dilangsoeng-

kan perajaan loestroem kedoea
dari ,,Poetra-Poetri-Banten” dan
»Sport-vereeniging “Jong
Banten”.
:
Diantara
tamoe2 nampak t.t.

anggauta2

,,Poetra-Poetri-

Banten” “tjabang Bandoeng banjak jang datang oentoek toeroei

mengambil

bagian

maikan malam

dalam mera-

terseboet.

“Pada djam 8 lebih t. S oceb,
ketoca Komite Perajaan, melakoe
kan pidato “pemboekaannja jang
laloe- “disamboet oleh nonah R.
Roswati 'Tanis
Djajadiningrat,
vicesvoorzitter
P.P.B.
tjabang

Djakarta.

en

.doea-doeanja! soem-

bangan dari Prins Mangkoenegara.

Hingga

djaoeh

malam

para

kongresisten masih -beloem menoendjoekkan keinginan memboe
barkan pertemoean ini.
Sebeloem tonil dimoelai diper
toendjoekkan — lebih
“dahoeloe
,Roedad”,

Senen,

“

'Gatoetkatja

li, jang disertai dengan boenjiboenjian rabana.
Tonil jang dibagi dalam 4 bagian itoe mengambil tjerita ,,Lawang Tadji” atau ,,Lenggang
Kentjana”, jang pernah dipertoen
djoekkan oleh
Indonesia-Moeda

malam

H
x

pertoendjoekan

jalah perang antara Boegis dan

Bantendan S. V.
Pada

8
2

djoerkan stellingnja, bahwa seorang, sebeloemnja tjakap memin
pin, haroes beladjar doeloe. mengabdi,
dan sebeloemnja dapat
mengadjar, haroes beladjar lebih

TB:

Poen

Malamnja iertsenndokikin de
'ngan djalan biasa, dan poeblik “teroeskan hingga - tengah 'ma“Betawi roegi kalau tidak mem-.
lam dengan penoeh kegembira“pergoenakan malam ini.
|-an, dengan
diramaikan: oleh

v.d. PLAS

tempat bagi oepatjara.lagi, jaitoe

ten

“antara, doea: pemoeda

. Setelah selesai dilakoekan-oe
patjara ini, maka perajaan di-

1940.

ken

Prof. Hoesein Djajadiningrat dan
boepati Pandegelang dan Serang

“demalam: ini.

1939.

Winst - en Verliesrekening, Balans dan Di-

irin » akan “makna “pertemocan
itoe pa-

Anggota tahoen

:

vidend.

sembi-

. kan oleh Hoofdpenghoeloe dengan -berlangsoeng
di, R.P.M.
bagian roeangan depan. Setelah
selesai semoeanja- dan kedoea
mempelai
doedoek
berdampingan, laloe nj o nj.a S. Z.
Goenawan
selakoe directrice- R-P.M: - menjampaikan
sepatah 'doea kata' kepada had

$

|

Berita Bestuur.

lan Idjab Kaboel telah dilakoe-

Kalau penoeh oleh anak2 ja'Kepada Nelly sebagai bekas
tim piatoe, maka sore. tidak. di
anak 'didikannja disampaikan
djoeal. kartjis: boeat. 'poeblik la- “pesan2 soepaja
dapat memein, hanja kalau adadempat bo | “gang tegoeh azas-dari R.P.M.
leh djoega.

Peang

bersama dalam masjarakat raja.

akan: 1

bon Djae No. 20 Buitenzorg.

Pemboekaan.

ke-'
N.O. tidak
| partii2
lainnia

N.O.

|ti2 atas kekerasan toean tanah |
I-mendjalankan kewadjibannja me
| minta ocang koempenian itoe.
Boekti2 telah diterima oleh jang
kat 'roemah oentoek didjadikan 4 berkesanggoepan akan mengoe-.
solokan. Hadji ini ta' tahoe| roes hal 'ini.. Baiklah kita toeng-

jang

poenan ,,Harso Darsono” di Gg. Ke-

mere

perkarangan roemah-roesar
disitoe kebandjiran, seoImah
djo
ir
rang hadji jang tinggal di itoe
iki masjarakat. kampoeng “menggali tanah deBai

n sama

' Kepada

Tahoenan Anggauta2

moelai djam 8 pagi di reemah Perhim-

nun

:

|

Rana

diadakan-pada tanggal 31 -Maart 1940,

Sea

berhoeboeng 0
Sebabnja,
hoedjan besaban
sabaniba- (ngan

“

AGENDA

ditoe-

KAPLA

di “ah moeloct orang ramai.
Pendoedoeknja
poen
moelai
|
kabel kasi “boeka mata, “serta berdjandji ta'

3 sepoeloeh: orang pendoedoek
karena

mana

g Kenari itoe, mendjadi. boe-

ka

Nadr

Tak kkkah Bika

|

3

tiabang

permainan

Bogor

Banten

dalam

ase

perajaan

10 tahoennja djoega.

Pada waktoe
djamoean.

pauze diadakan

Diantara nummers dipert
djoekkan beberapa 'extra. Tid

ketinggalan

Bandoeng toer

mengeloearkan djoega.
Sebagai penoetoep di
.djoekkan
seboecah tabl
"sajang tidak memposii
»Symbolistis”.

Lebih-koerang djam 1:
ijaan ditoctoep dengan ger

f

|
:3

S1

