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Bag

E NA

Meng

Boleh bajar boelanan,

NEROE

liboeran Paschen ini telah
mengadakan kongres. LE.V. di
Semarang dan Chung Hwa Hui

|

' Negeri

ri itoe ada baiknja diroending| kan disini.
:
Pada golongan
Indo-Belanda
“didapati doea organisasi, LE.V.
disamping Insulinde. Demikian

.

golongan Indo

—

oeang”

hebat

vice-minister oeroesan loear negeri Amerika,

Lagi kapal Nederland
Early

Indonesia.

orang

iboe

asal-oesoelnja, tidak oe-

Menilik

sah diherankan, bahwa gerakan
Indo itoe
kaoem
mempoenjai
doea tjorak (aspect), satoe menpihak-si bapa dan satoe
dekati
lagi lebih merapatkan diri pada
pihak-si iboe.

Sampai saat ini, jang. hidoepnja kelihatan paling soeboer ialah organisasi- Indo jang lebih
pada pihak si bapa.
mendekati
Sedang jang lebih mendekati pihak si iboe tidak seberapa pengaroeh dan kekoeatannja. Ini berrapat

dengan kedoedoe-

gerakan

bangsa. Indonesia

talian

kan

jang

sendiri,

djoega

beloem

nesig asli, makin koeat ia akan
menarik kaoem Indo padanja, sehingga mereka itoe boekan lagi

merasa orang Indo (asing) akan

Washington,
Selasa
(Reuter):
Sekretaris
dari
Roosevelt,
Early
membantah berita jang
.menjatakan,
bahwa Roosevelt
akan memberi keterangan jang
selengkap - lengkapnja tentang
verslag perdjalanan Welles,
Italia

- Joegoslavia.

li dengan Mussolini.
. Makloemat

Setelah

Teleki

solini,

mengadakan
dengan

Mus

maka laloe dikeloearkan

makloemat

jang

menjatakan,

bahwa pembitjaraan telah berhasil dengan sangat memoeas-

Kedoedoekan Indo soenggoeh
soelit sekali. Melihat faham oesi anak mengikoeti kemoem,

si

Dan.

poela mendjadikan

dengan perhoeboengan jang ada pada waktoe sekarang ini an
tara

Italia

dengan

atau Si nonie merasa dirinja anak

karena ia hi-

-dalam memegang tegoeh adanja

misalnja Indo-Belanda.
Tetapi

Belanda.

Si sinjo

doep dan akan mati disini ia
lambat-laoen merasa dirinja boekan lagi. orang Belanda (dari
Nederland) akan tetapi orang InGonesia (walaupoen toeroenan

Belanda).

. Demikian

cem Indo lain-lainnja.
Maoce poelang ke negeri bapak, masakan disitoe ada tempat baginja. Djadi ......... terInilah
disini.
paksa tinggal
satoe-satoenja
jang mendjadi

pendorong bagi Indo jang insjaf oentoek menetapkan sikapnja

perdamaian di Balkan dan daerah Donau.

ea

tapi

terhadap

gerakan

na-

bagai lawan tetapi sebagai kakebasekarang
. wan. Sampai
Indo jang
organisasi
njakan
seboetkan
(kita
terkemoeka
dan Chung Hwa
sadja LE.V.
Hui) masih berbaoe anti-Indonesia, apalagi dalam toedjoean
politiknja. Keadaan demikian

itoe moedah dimengarti dan.....
bersifat sekedar boeat semen-

tara waktoe sadja. Pada ketika
. gerakan nasional
ketika itoe djoega

koeat, pada
kaoem Indo

boekan lagi mempoenjai

pera-

saan lebih tinggi daripada penmerasa
bahkan
doedoek asli,
saudara dengan pendoedoek asli, Boekan saudara bikinan te-

ega

saudara-sekandoeng,

rah-sedaging,
djoega dengan ka-

negeri

sekoe-

Reynaud lebih agressief

seda-

Senasib.

Seka-

rang djoega soedah moelai tampak. Liat
sadja
gerak-gerik

P.T.I. (walaupoen

belakangan

lauan

Indonesia ini

akan

lahir

Ssoeatoe bangsa baroe jang mempoenjai kebangsaan ... (nationaliteit) Indonesia, tidak perdoeli
ia pendoedoek asli atau boekan.
Dengan lain perkataan: jang
mendjadi sendi kebangsaan seseorang sebetoelnja boekan toeroenan tetapi tali-perikatan lahirbathin
sehari-harinja
didaerah

jang didiaminja.
Teranglah kiranja betapa

pat

dan

faham
Tjipto,

djitoenja

Daladier akan maloe
pembentoek kabinet.

te-

almarhoem N.LP. dari tt.

Douwes

Dekker

dan Ki

Londen, Selasa (Reuter).
Koresponden
parlementer da-

ripada
Reuter mengabarkan,
bahwa desas-desoes jang menga
takan, bahwa dalam kabinet Ing

Keadaan tinggal tetap, sekali
poen didapat saran2 oentoek me
ngoendang dari partij oppositie
soepaja masoek dalam pemeren

gojang.

(Trans-

kabar jang terbit di

Paris, jaitoe ,,Journal” telah me

ngabarkan, bahwa tentang ada
nja

peroebahan dalam

kabinet

Inggeris, terdapat 4 anggota da
ri partij sosialis jaitoe Arthur
Greenwood,
Herbert Morrison,
A.V. Alexander dan majoor Gle

ment Attlee jang akan masoek
dalam pemerintahan.

akan mendjabat admiraliteit se
bagai pengganti Winston Chur-

chill, Morrison sebagai minister
oentoek persediaan goena meng

sebagai pengganti kapten Kuan
Walace. Sedangnja itos majoor
Attlee akan mendjabat minister
zonder portefeuille.

M.T,

moendoer sera-

sebelah Selatan Warndt.

Selasa

Keak

na sebab jang tidak ketentoean

Anak

jam penoeh.

orang.

ander, minister pengangkoetan

Welles telah poelang.
t

Pertempoeran
sangat hebatnja
antara
tentara Tionghoa dengan
Djepang disekitar Wuyuan.
E3

Kapal penghela
ram dengan tidak
babnja.

Nederland kaketentoean se-

&

Perantjis akan membeli

minjak

dari Roemenia.
Ea

Negeri
Sekoetoe
dekat melakoekan bombardement dahsjat?

Bombardement

seroe.

Washington,
Selasa
(Reuter):
Ambassade Djerman di Washington pada hari ini mengeloe

arkan

makloemat dimana dipe-

ringatkan,

bahwa

negeri

sekoe-

toe kini mengadakan persediaan oentoek melakoekan bombar
dement jang seroe sekali terha
dap
pendoedoek preman Djerman.

(ANP)

,,Prontius” jang dari
dan hendak berang-

telah karam.

tipan daripada kekoeasaan oedara diteroeskan hingga sema-

Keterangan lebih

Dalam makloemat itoe negeri sekoetoe ditoedoeh menghasoet2 negeri netral oentoek toe
roet djoega dalam peperangan”
Kesan pertama daripada pers
Amerika jaitoe bahwa
Djerman
mioelai lagi dengan perboeatan
jang
doeloe2 oentoek
menoedoeh pehak moesoehnja, sekalipoen ia sendiri jang berhadjat
demikian.

kapalnja.terdiri atas 11
'

(Liat samb.-di pagina
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Tentara Japan di Wuyuan
disapoe bersih
ni
Ling

Ho,

sekarang

Wu

Yuan.

Chungking,
ter).

dari

fihak

Selasa (Reu-

Japan,

maka

timboel pertempoeran didekat
kota Wu Yuan.
Tentara

Tiongkok

masoek

Wu

Yuan kota baroe. —
Menoeroet taligram jang dite
rima
dari lapang peperangan
maka

hatsil pertempoeran

pada malam

KOTANJA DIREBOET
KEMBALI

tanggal

20

Maart tentara Tiongkok berhat
sil masoek Wu Yuan kota baroe. Waktoe itoe laloe timboel
kedjadian serang - menjerang

dan tolak-menolak dari kedoea
fihak, Tiongkok dan Japan.

Tentara Japan dipoekoel moendoer
keloear kota.

Sesoedah
ada pertempoeran
jang hebat sekali, maka tenta-

ra Tiongkok berhatsil pada hari itoe djoega memoendoerkan
bangsa Japan ke loear kota. Ti
dak
perdoeli
mendapat serangan bom-bom. dari fihak moesoeh (Japan) jang
beroesaha
soepaja tentara Tiongkok memberhentikan serangan, achirnja
bangsa
Tiongkok dapat mereboet tempat-tempat jang
penting djoega bagi peperangan, ia
lah sebelah Barat-daja dari Ba

rat laoet kota.
Tentara Japan jang mengoendoerkan diri desak teroes.

Semoea tentara Japan jang ada disekeliling kota Wu Yuan
pada tanggal 23 Maart disapoe

bersih.
Wu

menjebabkan

kedoedoekan

barisan di dekat Soengai
ning lebih koeat lagi.

Koe-

Tempat

ini dianggap sebagai pintoe oen

Beberapa hari jang laloe tentara Tiongkok membalas sera-

dan berisi

Soerat

karam.

Kapal perang Inggeris mene
moei delapan anak kapal diatas
getek, dan mengangkoetnja me
reka itoe sampai pesisir Timoer

lokaal jang dilakoekan di
memoekoel

tahan.

Selasa

Nederland

ngan
lah

berhasil mereboet kembali kota
Ling Ho,
Sedjak
itoe selaloe

Brussel,
ocean):

nja dan poelangnja beroelangoelang melakoekan pelanggaran
atas kenctralan ea
dan
Belgia.

landjoet beloem didapat.

han itoe sama sekali tidak beralasan dengan bersandarkan atas boekti2.

alias

kloeron,

(Reuter):

ngan

memang

rat Daja, dimana dalam pergi-

kat menangkap ikan oleh kare-

geris akan mengalami peroeba-

Tapi

Djerman bagian Oetara dan Ba

bahwa salah seboeah dari tentara Perantjis bagian depan te-

Kabinet Inggeris tidak gojang

ganti Edward Burgin dan Alex

boelannja Nag

Selasa

ngan penjelidikan dengan berha
sil baik diatas Perantjis bagian
Oetara dan Timoer dengan tidak mendjoempai pesawat2 moe
soeh, Pada waktoe itoe djoega
pesawat2
moesoeh menjerboe

Treiler
Ymuiden

Perantjis.

terangkan
maksoed
Welles, djika Sumner

melakoekan penerba-

Y muiden,

Makloemat pagi menjatakan,

Sesoedah

Hadjar. Ia mati boekan karena
keliroe tetapi karena lahir sebe-

loem

Paris,

(Transoce-

Makloemat dari Oberste Hee
resleitung mengabarkan, bahwa
dimedan
barat pada 25 Maart
tidak ada peristiwa penting. Ke
tika diadakan penerbangan penilikan antara pesawat pemboe
roe Messer Schmitt dengan pesawat penjelidik Morane didekat Saarbrucken telah terdapat
pesawat Perantjis jang tertembak roentoeh. Pada malam 24/
25 Maart
kekoeasaan
oedara

Djerman

kepada

JANG TERPENTING

sebagai

Menoeroet kabar2 Greenwood

dasar dan

Makloemat

Selasa

Batavia-Centrum.

Roosevelt
perdjalanan

Kapal

|

107,

Djerman.

kepada

PEPERANGAN.

an. Rakjat
Perantjis bersatoe
berdiri dibelakang Reynaud. Te
tapi djika sekiranja pemerentah
jang sekarang ini tidak mendapat kepertjajaan lagi dari rakjat, maka tak oeroeng tentoe

ini roepa-roepanja soedah moe-

balik, dikemoedian hari dikepoe-

kabinet Reynaud

lakoekan aksi jang tidak karoe-

lai loentoer) dan ......... PAI.

Menilik kesoeanja itoe, betapa djoega soal Indo ini dibolak-

Selasa (Trans-

itoe lebih agressief daripada kabinet Daladier, tapi rakjat Perantjis kiranja tidak akan me-

Djerman,

Djerman dengan Hongaria dan
Italia dengan Joego Slavia. Ke
doea pemerintah itoe bersepakat oentoek beraksi bersama2

anak tadi terpaksa hidoep dipekarangan sang iboe. Kita lihat

KEADAAN

bahwa

Sekalipoen

kan.

toeroen-temoeroen

di Beston,

toe dengan segera akan menjata
kan berperang dengan Roeslan,
djika Sovjet Unie melakoekan
serangan kepada negeri netral
di Eropah.

di Pa-

“Menoeroet kabar ,,Petrofina” akan
membajar voorschot
pemerintah Roemenia.

opisil.

Selasa (Reuter):

permoesjawaratan

!

Nederland

Ambassadeur Perantjis di Wa
schington, St. @uentin memberi
keterangan kepada wakil2 pers

New York.
oceaan),

Rome,

di bank

ris.

Selasa (Transo-

moesjawaratan jang lama seka-

tambah
dekatnja
perhoeboengan setjara sahabat. Persaha
batan itoe adalah
bersesocaian

neroes,

York.

ceaan).

Rom e, Selasa (Reuter):
Teleki telah mengadakan per

tetapi orang Indonesia.

Tetapi oenbangsaan si bapa.
kehidoepannja teroes-metoek

(Trans

(Rengangkoetan
jang terbanjak
dari minjak Roemenia itoe kepada
Perantjis
akan terdiri atas miujak kasar.
Tentang harganja akan dibajar dengan 100 dari dol
lar Amerika.
Sedang sisanja aKan dideponeer dalam berbagai re

Berperang dengan Roeslan.

New

be-

gitoe koeat sebagaimana mesti““nja. Makin koeat gerakan Indo-

Teta-

di Washing-

kening

membantah.

ris, Perantjis, Portoegis dsb-nja)

dengan

Welles.

men-

djadi koerban

|

Djerman, Ingge-

Djepang,

Selasa

py minjak Roemenia,
teristimewa
jang bekerdja dengan kapitaal Ing
geris, Perantjis dan atau jang ne
tral, telah membikin kontrak dengan
maaisehappy minjak Paris,
»Petrofina” oentoek pada 15 JuBi.ja.d. memberikan minjak sebanjak 200.600 ton.

ton jaitoe pada 28 Maart.
Menoeroet kabar kini Roosevelt telah
mempoenjai keterangan-keterangan
jang dikoempoelkan tentang
koendjoengan
Sumner Welles disatoe-satoenja iboe kota Eropah.
Didoega
President Roosevelt itoe akan membantah adanja kabar| kabar jang mengatakan, bahwa Amerika akan toeroet didalam dilangsoengkannja offensief perdamaian.

jaitoe P.H.I. Pendek kata: kaoem
Indo moelai bangoen, bahkan sebagian -dari mereka soedah ba-:
ngoen betoel betoel!
Siapakah jang diseboetkan Indo itoe?
Pada oemoemnja ialah toeroenan bapak boekan Indonesia (Betani,

Sumner

pi keterangan itoe akan diberikan setelah Welles tiba

organisasi

landa, Tionghoa, Arab, Hindoes-

ROEMENIA.

Boekarest,

MAKSOED PERDJALANAN SUMNER WELLES.
New
York, Selasa (Havas):

Arab ja'ni:

mempoenjai

Berlin,

Senen

Advertentie, keterangan
Administratie,

an):

| Segolongan daripada maatschap

A.L dan LA.B. Poen Indo-Hindoestani

Makloemat

ocean):

. Menoercet
kalangan jang mengetahoei, maka Rooseveli akan
Onghoa. jaitoe Chung Hwa Hui
.memberi keterangan jang loeas tentang maksoed perdjalanan dari
dan P.T,

Setali tiga

Tarief

M. TABRANI,

MINJAK

sekoetoe akan ber-

aksi

djoega-pada kalangan Indo-Ti- |

Sa
|

3

Perantjis beli minjak dari Roemenia

di Djakarta. Dengan sendirinja.
soal Indo mendjadi hangat. Da-

DJOENAEDI.

Redactie: 1440. Administratie 1810 Wi.

Kantoor:

Maksoed perdjalanan Welles
Roosevelt akan terangkan

D OEA organisasi Indo selama

Cent.

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

”

Directeur-Hoofdredacteur

ATAU . ..KLOERON ?

R.H.O.
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tetapi berhenti

haroes

LOSSENUMMER

Eigenaar:

parang oran
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ane
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:
An
PEMBAJARAN DI M
(00

LEMBAR,

Yuan kota lama dapat direboet poela.

Pada tanggal 22 Maart

kota

baroe Wu Yuan sama sekali di
doedoeki oleh tentara Tiongkok.
Menoeroet berita jang telah diterima dari detachement Tiong
kok di kota baroe, maka seka-

rang kekoeatan atau djoemlah
tentara doea kali diperbanjak
atau diperkoeat - goena menjerang kota lama.
Daja oepaja
tentara Tiongkok ini hendak me
masoeki kota lama pada tang-

gal 23 Maart berhatsil.

Tetapi tentara Tiong-

kok
tidak soeka tinggal diam
dalam kemenangan ini, melainkan meneroeskan perdjalanannja kearah
Timoer Wu Yuan,
sepandjang djalan besar dengan
mengikoeti perdjalanan tentara
Japan oentoek mendesak teroes

toek masoek
Yuan-barat.

kedalam

Tentara

di Paotow

Japan

kota

Sui

madjoe.

Sementara itoe dengan segera tentara Japan jang ada di ko
ta Paotow madjoe kearah Barat oentoek membantoe tentara
Japan jang mengoendoerkan di
ri dari kota Wu
Hendak

Yuan.

menjeberang
hatisil.

Sesoedah

tidak ber-

sampai di soengai

Wuchia tentara Japan beroesaha waktoe terang boelan
hen
dak menjeberangi soengai terse
boet dengan dibantoe oleh api

meriam

jang

mendahsjatkan.

Tetapi maksoed ini tidak tertja
pai karena perlawanan dari fi-

hak Tiongkok.
Mengoendoerkan diri ketiga
tempat.
Di
Kwangsi-selatan tentara
Japan mengoendoerkan diri ke

tiga tempat.

Jang di Oetara ke

kota Nanning, jang di-Selatan
kekota Yam Chow dan jang di
tengah ke kota Siao Tung, sebe

lah selatan djalan Nanning.
Sesoedah
Wu Yuan djalan goenoeng Hsi Shan Chui direboet.

Pada siang hari tanggal
23
Maart
barisan
depan tentara

Tiongkok dapat mereboet

dja-

lan goenoeng Hsi Shan Chui jg.

letaknja 64 km. sebelah selatan
kota Wu Yuan. Kemenangan i-

Achir pertempoeran.

Pada

achir pertempoeran

ini

tentara Tiongkok di Ling Shan
dapat 27 meriam, 112 senapanmesin, 145 vrachtauto dan menangkap 11 orang opsir bangsa
Japan.

Octa Koeningan

adi

.ma Orion dipe

tri Sabtoe malam

kpdioskKan NP

disekolah
Enter | “A4. Bertempat.
Kaili | 'Moehammadijah di Gang Boe-

“Ia2 oleh ,,Royal Hawaiian
David
3 tainers” dengan
dan Mary @ueenie.

'kepentingannja
koetsir3 FFEUR?,
— sado : toec dan fietser

eka : PahNatongar

5

at | 3

pelanggaran «- pelanggaran
jang sering kedjadian.

Roemah-sakite:

bari,
. 'Perkoempoelan
.mempoenjai

terloeang.

tsb.

roemah

soedah

jang

dipa

Jang sangat menarik perha- 'kai oentoek pondokan seharga
dibatjatian ialah permainan ' soelap 1 f 515 ——, Kemoedian
kan
keadaan
cenna
kas
oleh t.
sedang
biasa,
loear
| jang sangat
|
0.
Baskara.
s
la
hula-hu
dansi
permainan
— Habis ini laloe diadakan pili
ngat menta' adjoebkan AAN
baroe, dengan
han pengoeroes
Masih beberapa malam |
sebagai ketoea
toean Soebari
| David meneroeskan permainan
ja disitoe.
lagi.

kandarhn- -kanda
Batavia
dan

Oeroesan

2»

|

| Lngoer, dengan pimpinan t. Soe-

Perkoendjoengan sangat 'be- 3
sar, sehingga tidak ada koersi |

eat

Ming-

goe jl.

| gi permainan Hawaiian dan hu-

"3 | jang

perkoempoedilangsoeng-

tahoenan
soedah.

0:

Penggemar2

ten 0

Hawatian

nja tidak melengahkan 'kesem- |
patan ini.

Soedah

penjerangnja

hari tidak

EP

poelang.

Di
Siapakah

beberapa

|

Sawah

Besar

kan

seorang

ta'

jang di hadapada. . jang me

rangkan sebabnja, hanja tahoe
setelah terdjadi. Achirnja RE
kim memoetoeskan pemboenoeh

“iboe, njonja Soemini, jang ada

21

saksi

poen

Di djalan raja Tandjonglaan

'mempoenjai seorang kanak-ka!00ng
nak beroemoer 10 tahoen, seseora
m
mala
Senen
hari
“ga Tro
ringan 6 ta- Ma
Ini
(di hoekoerm
dja-|
IE
NOM
ECO
aan
|
Kead
“djak
Beberapa hari ta' poelang.
akerij
0
broodb
|
di
h
per dari seboea
3Duhoeloe satoe: demi. sana
| hoen (Wart).,
man sekarang dan nasib- | ' terdapat dengan loeka parah | Anak ini Sapan namanja, entah
nan
beri djaminan, kini diambil Taacem Boeroeh !
onja
kemana perginja telah di tjari
tikaman da
karena mendapat
ta, seloeroeh Eropah.
»Aiterna” dan amal.
Idi beberapa tempat kenalan2 dan
peroetnja.
Sesoengoehnja Inggeris sajo- |
Atnambra dengan anak
Sa
familienja tidak bertemoe. KeKorban ini keadaannja
gianja menarik peladjaran, bah |
Dilain bagian ada ditjan-|
|
tadi
dapat
politie poen telah di minem
“pada
belo
ditedan
tidak
ah
“paj
wa djaminan2 djika
toemkan
verslag
ringkas ten.moelai djam
Sampai sekanjakan sebabnja dan siapa pe: | ta bantoeannja.
pati, nistjaja menggoegoerkan | "Kemaren sore
tang pertoendjoekan amal,
Theater” di Saa
Sedang jang me-| yang anak itoe beloem poelang
njerangnja.
nama, mengoerangi kepeniiajan 4 »Alhambr
itoe film »Ziarah ker Mekkah”
kepada cemoem,
ada jang menge- Y: dan diminta
wah Besar mendapat koendjoe
njerang tidak
an orang kepadanja.
dibioscoop Alhambra boeat a- |
dengan
bertemoe
is-Pe- ng an dari anak piatoe jang di| siapa jang
tahoei.
nak2 jatim piatoe.
—Djika misalnja Ingger
Stichting di
ai
anak tsb, soekalah memberi ta
Apakah penjerangan ini akan
rantjis bisa memberi kepastian rawat diberbag
Hampir semoea roemah Piahoekannja.
| tinggal gelap, tergantoeng kebahwa betapapoen djoega ia Djakarta sini.
toe
mengirimkan
anak2 rawaoenapat
mend
|
Mereka itoe
ni
tjakapan politie jang mempoe
akan
datang
menolong (dja
tannja.
oek
oent
ksi
1 “Pemboencehan
ngan - seperti Polen dan | dangan dari Dire betapa in- njai ressort di tempat kedjadin
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berbahaja djoega bagi ketentraman orang
Persib, dilain pihak
bagian belakang Ster moelai lelah dan katjau oleh desakan dan

dari kakinja “Soegondo

serangan2

nja goal jang penghabisan

jang

membawa

“bagi

biroe poetih jg. dila-

koekan
dengan
radjin
sekali.
Kesempatan jang bagoes ini oleh

Sa'ban

c.s. tidak

disia-siakan

dengan begitoe sadja. Didalam
tempo
sepoeloeh
menit
lagi
sebeloem . pertandingan selesai,

dengan beroentoen Persib

dapat

mentjetak tiga bidji goal, semoea

dari kelonggaran
kekatjauan
permainan
barisan
belakang
Ster jg., ketjoeali Garnita, soeka
sekali mempermainkan: dan me-

nahan bola didalam

lingkaran

. jg. berbahaja. Goal jg. pertama
te-

Minister

Den
Haag,
Selasa (A.
N-P-y:
Hari ini minister Bolkestein
moelai lagi mendjabat pekerdja

pendirian na-

president

se

Baarn, Selasa (ANP).
Pagi ini dengan berkendaraan moebil Seri Ratoe menoedjoe
Den Haag.

ia meninggalkan B.

Setelah

kapal

Seri Ratoe.

se-

Inggeris,

oleh

Diantaranja jai-

NEDERLAND.

Generaal
mendjadi Directeur
ast
Broadc
sh
(Briti
dari B.B.C.
radio
ran
penjia
Corporation),
jang

dimana

toe Heddernheim dan Edmund
Hugo Stinnes. Dalam serangan
oentoek doea2nja itoe anak ka
palnja sampai dengan selamat
dipesisir.

hanja bisa terdjadi dalam waktoe peperangan, dan Mr. Chamberlain mengambil tjontoh ini
dari Mr. Lloyd George jang me
lakoekan pengangkatan demiki
an djoega dalam Perang Besar
jang laloe. Walaupoen Sir John
Reith tidak pernah mendoedoe
sebermoela,
ki korsi minister
| iapoen telah mempoenjai penga
laman jang besar djoega dalam
oemoem.
oeroesan pekerdjaan.
Beberapa

karam,

dikaramkan

lam Inggeris.

Ini

biasa.

loear

jang

hal

satoe

dihantam

man

dalam Parlement adalah

laman

selamat.

6 daripadanja kepoenjaan Dene
marken. Tidak seboeahpoen da
ri kapal itoe berlajar dengan di.
iring oleh kapal perang Inggeris.
Sebaliknja didekat pesisir De
nemarken, diloear laoetan Dene
| marken terdapatlah kapal2 Djer

Parlement terlebih dahoeloe dan
penga. dengan tidak mendapat

peperangan

menggantinja
ialah
Sir
John
Reith.
Pengangkatan Sir John Reith
sebagai
Minister Penerangan
Oemoem

Kabar

Londen, Selasa (Reuter) :
Admiraliteit
mengoemoemkan, bahwa dalam tempo dari
tanggal 17 tengah malam sampai 24 Maart ini sedjak peperangan timboel, bahwa sekali ini
lah dipehak Inggeris atau Perantjis
tidak didapati kapal2
tenggelam.
Pada minggoe belakangan, de
mikianlah kata makloemat itoe
' — nampaknja pehak Djerman
memoesatkan perhatiannja kepada kapal2 negeri netral jang
tidak dipersendjatakan. Dalam
waktoe
itoe terdapat 8 kapal

sebagai “secretaris dari beberapa departement
pemerintah.

lam

Jang

Makloemat
malam menjatakan, bahwa oleh tentaranja te"lah dilakoekan pertempoeran jg
lokaal.

Djika ia dapat menarik perhatian
pemimpin2nja,
dapatlah ia meningkat
kemadjoean

B.C.

kabinet.

dimoelai

dari pagina 1)

Makloemat malam.
Paris, Selasa (Reuter):

anggauta dari Parlement.

ment terseboet. Lord
'Macmillian memegang
djabatan itoe
dari permoelaan
terbit perang
sampai permoelaan
boelan Januari ketika ada perobaan dasoesoenan

sekali da-

oe-

dalam soe-

(Samb.

pernah

soal2

Inggeris. Wartawan memboeat
keritik2 dengan berterang-terang

rangan

tidak

boekan satoe
kedjadian jang
biasa.
Biasanja di Inggeri is permoelaan penghidoepan
politik se-

rat kabar toedjoean perang dan
toedjoean damai dari Pemerintah

Disinilah

mendj adi |
anggauta Parlement lebih dahoeloe. Walaupoen ini boekanpoen

oen-

mempertimbangkan

Pemerintah
mengenai

-mendjabat

kebebasan

katan2 perang Inggeris.
Dalam keadaan sehari-hari orang ramai membitjarakan dan

dan

pernah

pilitik

aran kabar2 jang mengenai ang-

posisi
tiasa

loem

hari

tjoealikan, dan ini terang, penji-

tendangan

Lapangan jang betjek, dise-

“dalam

maoepoen

berkala,

| toek membitjarakan

dak

dak sedikit mengganggoe dja'hasil dapat meneboes kekala- | lannja pertandingan.
Serangan2 jang dilakoekan
hanja akan tetapi dioega bisa
13| boeat sementara waktoe masih
'mengoebah
stand « 5
.kemen anga

ris,

ada perang, pers Ingge-

semoea sia-sia belaka.

Oo

teratoer tidak sadja soedah ber

'bocat

menjelamatkan keadaan itoe. Wa
| laupoen

atas pembenoeman2 dalam departement pemerintahan. Perka|
baran2 dalam soerat2 kabar tidak
begitoe terikat pada censuur mitidak memberikan kabar2 pada
misterie
penerangan itoe, jaitoe
nja, tentoelah ia tidak bisa me- !
“penerbit
tidak perloe memberilakoekan
penjiaran itoe, dan
| kan proefdruk dari kabar2 dalam
djoega tidak bisa mentjiptakanharian2nja dan madjallahnja oen
nja sendiri.
toek diperiksa.
jang menjebabkan mi- |
Inilah
Itoelah makanja dikoran2 Ingnisterie itoe mendapat kritik jang |
|
geris
tidak didapati roeangan jg.
tidak ada achirnja.

seperti itoe dalam waktoe damai:
o Ppakan tetapi segera terbit peperangan, "maka kabinet memperloe-

tenarNaa

Mi-

baroe

djabatan dalam kabinet, da

permoelaan perang adalah |
| moem, politik nasional dan djoekekoerangan kabar2 jang
|ga bagaimana tjaranja mendjadisiarkan.
| lankan peperangan. Hanja dike-

| mesti
— Poeblik dan pers haoes Pada

jang

loe, oentoek keperloean pepera-|
| ngan, menghalangi kritik banjak
banjak. Akan tetapi pengabdian
| pada kemerdekaan jang soedah
mendjadi
adat bangsa Inggeris

djalannja, dan banjak mengalami :
Kasoekaran jang te-

atas

ngan politik di Inggeris. Ia at

KS dh
ministerie itoe pada |
ermoelaannja
koerang
tjepat
kesoekaran.

rintangan2

| ke nerdekaan itoe. Soedah tentoe
| pembesar2 moengkin merasa per

ditjetak . oleh Permadi jang teroes disoesoel oleh jang kedoea

Cinema-Orion: ,The
yal Hawaiian

Ro-

Entertainers”.

Prins
Theater:
Scarlet Kunipsrbal

dan achir

kemenangan

Persib telah
Oekoeng.

»The

dimasoekkan oleh

Oentoek kesekian kalinja . di
boektikan dipadang sepak bola,
bahwa tidak ada satoe
perdjoangan koelit boendar
jang soe-

dah pasti
beloem

kalah-menangnja se-

Wasit

menioep

'hja jang penghbisan.
baran.
Dengan

sib

peloeit-

tanda boe- 2

- kesoedahan

if Per

tertolong dari kekalahan da-

lam pertandingan kedoea-doea- 2
nja. (Sportverslaggever
,,E.n.) "3

Attractie Loear Biasa

Ini malem

@UEENIE

Stambul Doea Zang Concours

menjanji

Java Kampioenschap 1910 —

12 Djago-djago krontjong dari berbagi-bagi tempat

.... toeroet ambil bagian.
Ditanggoeng lebih besar. lebih rame

3 GOGIA

|

..—.

dari jang paling laen!!!

se
Corso

Saksiken

Dan laen-laen keramean

,The

malem

339

1.9

: f 1.50 — f 1l——

@UEEN
2 | Ini malam
» dan

HAWAIHAN

ENTER-

KOEMPOELNJA BANJAK
ORANG MENJEBABKAN
HAWA PANAS:

f

0.60

(berikoet

Ditempat rame dimana banjak
orang pada berdesek-desek,
orang jang dihinggapi ,,8. O.”
(baoe keringat) tentoelah ia sanget mengganggoe orang laen
oleh baoenja. Djika Tosan selaloe
' pakei saboen Lifebuoy Toilet,

Belasting).

Saban malem 2 kali maen — djam 17.30 & 9.45.
AWAS ! Lagi sedikit hari aken diadakan WEDSTRIJD
boeat
AMATEURS,
dalem mana sasoeatoe orang jang mempoenjai pengetahocan tentag hal Hawaiin muziek atawa
-dansa
boleh
toeroet
ambil bagian ! Akan dihadiakan prijs-prijs
jang
menarik
hati !
Katrangan lebih djaoeh bisa didapet pada Directie dari The Royal
Hawaiian Entertainers !

:

Pimpernel

Scarlet

soenglap

pertoendjoekan

Harga tempat

ba
AN

achli

di

soenglap jang sanget
loear
biasa dari
GOGIA PASHA !
Dengerlah njanjian jang merdoe, dengen soecara jang moeloek, dari
CLAUDINE SITNIKOVA !
Pan. djangan loepaken djoega @UBENIE & DAVID jang sanget:
digemarken oleh seantero penonton di Indonesia !

Belasan matjem kardaran jang dirias dengen
kembang2 jang paling mahal dan
bagoes dari Poelo Java!

:

dan

Liatlah dansa-dansa
Hawaii jang
menggeterken hati, dengen muzieknja
jang
merdoe dan mera
wanken hati !

e

Bln perna kedjadian!

Ini

toekang

TAINERS

100pCt. Origineel!

Prins - Theater

PASHA,

ROYAL

Kembang Api Diatas Aer

Groote Bloemen

DAVID,

jang” paling | pande-di doenia &
CLAUDINE SITNIKOYVA, penjanji
dengen
soeara jang merdoe dan
moeloek.

dan lebih memoeasken.!!!!

Laen

&

jang
disoeka
gemarken:

THEATER
Ini

besok

malem

BOB

|

Toean tida oesa takoet laen

PANTJORAN
BATAVIA

bersih.

ALLEN

de Confiance"
sampe Minggoe 31 Maart

Hitting

A New

penonton

»HEART

'40

High

Kedoea

mengkirik,

OF

Diantara toean-toean ada banjak sekali terda. pat memakai katja mata, boekan oekoeran boeat
oemoernja lagi (temponja soedah keliwat).

ASIA OPTICIEN di
Pada JAPANSCHE
Kramat 14 B — BATAVIA-C. Tel. 1949 Wel.,
'sanggoep memberi advies serta membenarkan

goena keperloean toean poenja katja mata.
Sedia katja dan montuur kwaliteit No. 1, boe-

at dipakai oleh toean-toean dan Njonja-njonja
serta anak sekola. Harga tida mahal. Terima
recept Dokter mata.

CHARLIE

28 sampe 31 Maart
Bagian

Letaknja dimoeka

CHAN

djalan

dalem

De

SAKIT

ITEM"

DYSENTERIE.

atawa sakit boeang-boeang aer dara dan ingoes
kalo keblakang djoeboernja kloewar,
pinggang rasa pegel, dan peroet rasa
moeles, aken menijadi semboeh kembali

(Medjen).

Penjakit koelit
sering kali tak patoet roepanja, soe-

DJAMOE

kar mengobatinja dan sanget berke-

MEDJEN
Tjap

pala

2 Njonja

batoe

kepada.

perobatan

f 1,—e dar £ 0,50.

sampe

segala

-orang

djalan

memake

obat? Purol.
manja

Saman
H1

MALANG
:

145
SA

TOKO - TIGA 45, BATAVIA,

"2

Koedoesan

4”

«SEMARANG

“Kranggan West: 128

MODJOKERTO «. “'Kedirisiraat: 7.” “SOERABAIA
---Klsine' Kebalen 18
ANA
PAN
Te
ERA 5
AL Erie
Naa
Pe en
SANA II Se Ka TU ENAM!

BI
Naa

AB p

3 LN

nb

2

AN

Speciaal mengobatin roepa-roepa penjakit batok, batok darah, sakit kotor, sakit

sakit tempolong, sakit peroet dan

roepa-roepa penjakit loear dalem.

Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang terkenal kemandjoeLan srenta banjak boekti-boekti dan poedjiannja seperti di
(obat sakit batok) moenta dara batok

soeara serak napas sesak, dan badan koeroes tida soeka

tjape sadja, kalau makan ini obat di

h. sgoeng penjakitnja lantas ilang. Harganja f 3.— per pond
tA
dan f 1.75 per 15 pond.
(2)

“0.

KO TISAN

(obat sakit wasir) satoe obat jang mandjoer

boeat segala penjakit wasir. Wasir dalem maoe poen wasir di
loewar, kaloe soedah pake ini Yosan dalem 8 hari tanggoeng
semboeh dan akarnja teroet terbangkar

Harganja

satoe

botol

f 2.50.
(3) FOE KO WAN, ini ada obat jang paling baek boeat prampoean jang sakit pektay, sakit boelan, pinggang ngiloe tida bisa
dapet boenting kaloe makan obat ini pasti aken dapet hasil jang
na
2
bagoes Harga satoe flesch f 1.50.
(4) PIAN TOK WAN (Obat sakit mangga) ini pil speciaal

boeat semboehken penjakit kotor toemboeh mangga (sheshoadan lain-lain, makan

yah)

1 of 2 flesch lantas baek. Harga

f 1.50.

maap

1

:g

PEK TJOK WAN, (Obat sakit kentjing) ini pil special

— boecat semboehken penjakit kentjing nana biarpoen jang soedah
lama atawa jang baroe mendapetin di waktoe kentjing merasa
—.

Ag
5

sakit atawa tida djika makan ini pil tentoe bisa semboeh dalem

1 aa Harga 1 flesch f 1.—.
)

KAN TJHONG SAN, (Obat sakit kotor loeka) ini poeder

— hoeat loeka-loeka dari sakit kotor ini poeder lantes toemboe isi

— baek kombali. Harga 1 flesch f 1.50.
ea

Pesenan di loear kota dikirim dengen Rembours.

“5

TRADE-MARK

Tempat jang berpenjakit 'itoe

badan selaloe

Directie

2
j
:

— PHYLLIS BROOKS

"CAROEDA

Harga per flesch

makan,

-

tram, dan berdekatan dengan $ '

Penoetoep dari

Serie 6 4,

reak,

|
k

station Weltevreden.
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan dergan harga pantas.
Perkara tarief boleh berdamai Tempat bersih dan rawatan memoeaskan.
Menoenggoe dengan hormat.

WEST”

djika dipakeenja:

ASIA OPTICIEN

FIE KO,

M

termashoer didalam kota Betawi.

jaitoe:

THE

'dengen SIDNEY TOLER

LIAUW

!

.

HONOLULU

Lily Pons dan Jack Oakie

(1)

ON

'HOTEL.
SOFRABATA
(Osman Hotel)
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden — Batavia-Centrum,

(Pertengahaa Betoel dari Negri Western)

Dengen

mata,

KERINGAT

MT

1 3 SN

48174120?

2 Programma pilihan
Pertama — Satoe film Western dari Paramount
jang penoeh actie. dan pemandangan jang bikin

«

Djoemahat

Lifebuoy: Toilet

Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan

2e Film

29

Saboen

ML

'RIALTO BIOSCOOP

Rebellion

Tg.

njakit. Pakeilah sehari-hari
saboen Lifebuoy Toilet oentoek kesehatan Toean.

mengandoeng bahan? jang paling

3

Programma

TOM KEENE
P
tjerita jang sanget rame dan heibat

sAbus

»

jang tida enak, djika tida ditjoetji

pengabisan

»RIO GRANDE RANGER"

:

Dalem

boesanja mempoenjai obat?
jang membasmi kostoe? pe-

orang nanti dapet ganggoean
dari. Toean, sebab saboen ini
bikin bersih semoea kotoran? dari
keringat jang menempel di badan
dan toetoep lobang-lobang itoe.
Kotoran? ini menjebabkan baoe

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrmm.

Dubbel

baoe keringat dan sekalian
menjegarkan badan, Lagipoen

dalem

malam

le Film

baik boeat menghilangkan

pa
Pada

-— mereboet

brikoetnja :

Pertoendjoekan
jang
menarik
hati dan djarang telihat di Indonesia dari

EEN JARIG JUBILEUM.
Groote

dan malem

DI TANGGOENG

(dengan

KEKOEATAN

Garantie

bewijs)

—
Lebih lain dari jang lain, bermatjam-majtam Model paling baroe,
pembikinan dan oekirannja tjoekoep aloes, jaitoe roepa roepa p erhijasan lapis mas toea 22 krt. (Mas oekon).
per stuk
per stuk

f 4&—
f 5.—

perstuk

f 2.50

sedang 4 f 3.—jang besar & f 3.50 per stuk
Rantei model ketimoen
Leontine, model Anggoer

of Tjenkreman

1 mata
:
Broche (peniti dada)

per stuk
f 4.—
per stuk & 3— f 4— dan f 8.—

Peniti Kebajak matjam2 model

per-stel af 4&— dan Af 4.50

Gelang Tangan boeat anak2, roepa2

model
per paar A4 f 7.— dan f 7.50
Gelang Tangan boeat orang toea
roepa2 model

perpaar

A f 8.— dan f f/9-—
perstel 6 stuk & f 7.50

-. Gelang'Enkel roepa model paling baroe

per stuk & f 5—

Gelang Krontjong 8 matjam oekiran

“dirjoetji

kerdjanja

dan

sanget

sela-

dengen

panas dan Saboen Purol
boeh. Saboen ini teramat

aer

penjemJemboet

koeat

mem-

bersihken.
Pada malam hari tempat kasakitan
itoe ditoedoengi dengen salapis tipis
Purol, dan diatasnja dihamboerken
sedikit.Bedak Purol. Purol berisi
pertama?

10 TAHOEN

Haarspeld (toesoek kondee) roepa2 model
Haarspeld model 1940 (Tjentongan)
Rantei Kaloeng biasa, jang ketjil 4 f 2.50

haroes

sabagian jang koeat meng-

hindarken

barah

boenoeh

koeman?

dan

Pakailah barang Eveready semoea, kalau Toeari

nanah, mem-

penjakit

dan

menghendaki tjahajajang $
lebih
terang dan jang
tahan lebih lama. Everea-

membersihken benar tempat berpenjakit. Lebih djaoeh didalemnja
ada obat? penjemboeh, jang masoek
djaoeh kadalem koelit dan disana
dia mendjalanken pakerdjaannja:
membangoenken bagian koelitbaroe,
membersihken dan menjemboehken.
Penjakit itoe kadang? disertai ka| loearan barang beraer, dan soepaja
ini

dihisap,

dy adalah lebih moerah
sebab Eveready tahan
lebih

PATJ

haroeslah - koelitnja

dibedaki baek sehabis mandi dengen Bedak Purol jang bagoes mengeringken dan
djoega menjemboehken.
Ampir
semoea
penjakit? koelit
tersemboeh oleh obat? Purol jang
bersifat loear biasa.

les f 3.50per mnd. Aanmelding:

Petodjo Oedik 15, Batavia-C.

SAKIT MATA TRACHOOM?
Pakailah obat tetes mata ..Anti
Trachoom” . jang telah memboektikan, menjemboehkan penjakit lama dan -baroe. Bisa
dapat beli pada : M. Idris, Men'tengweg 28 D. Kebon Sirih
Bat..C. deket djalan spoor.

Horloge jang ketjil 4 f 4.— jang sedang & f 5.— dan

jang besar 4 6.— per stuk.

Djoega bisa trima pesenan jang modelnja tida terdapat dalam
kita poenja prijscourant, Prijscourant bergambar akan dikirim per: |
tjoemah pada siapa jang minta. Harga2 diatas bloen onkost kirim.
Kirim wang lebih doeloe,

dapat

trima pesenannja

Saboan Purel. . » 1090-1edoos
Badak Purel 1090 dan (750 sekoepi
Purot. » -1040dan & 075 tedoos

1 botol

dengan franco

(Vrij onkost). Bisa kirim dengan perantara'an Rembours di anterc

Goudsmederij

dengan

..,C H AS AN A”,

TIAP-TIAP HARI
Hg
Advertentie ,PATJAR“

hormat,

Malang (Java).

£ 0.50 loear onkost

kirim.

tempat.
Memoedjikan

AR

BOEKHOUDEN
Sa
Opl. Bondsexam. A.
3
Privaatles f1. per uuren Club-

Gelang Rantei model biasa & f 6-— Model Kembangan & f 6.50 |.
dan Model Kembangan bentoek & f 7.— per stuk,.

Rantei

lama.

#V FABRIR GSAT-OBAT
Atuna RT 21 PNYANY

an
Nenen

Ti

se

5 Regels F 1.—

sekali moeat
Ce

S

k4

Ke

sa

:

” PEMANDANGAN

mas

'abiprojo (Solo), jang |
oleh koerang lebih |
| diantaranja ada be- |
aoem poeteri, sementa£ Dewan

tentang

jang

Indonesia,

diper-

pada permoelaannja tebahwa

soeca! itoe moelai ada. Bagi tabib, jang diwadjibkan mendja-

mak-

soednja tjabang madjoekan pen

ga kesehatan

dapatan

tap selaloe mendjadi soeal jang
hangat, karena tiap-tiap wak-

ini, ada

mengharap,

soepaja V.I.G. melakoekan tin-

Ra'jat, be-

oem terpeladjar, wa-

m 8.

pagi rapat siline-

Perloe

diterangkan

riwajatnja

kesehatan

di

Ra'jat

dan tjara memberantasnja
njakit jang menghinggapi

oem dalam: itoe pim
an

orang

| sini bahwa toean doktor pemoe
da ini mempergoenakan bahasa Indonesia dalam pidatonja.
Lebih doeloe spr. menerang-

kan

boeh

manoesia,

dari

petoe-

zaman

dipegang oleh ketoea

| poerbakala hingga kini, dengan
terang, begitoe djoega kesehaPidato itoe sangat pantan Ra'jat jang dipergoenakan
dan dioetjapkan dalam
oleh orang ,,koeno”. Dalam hal
Belanda,
disini hanja
ini spr. menerangkan,
bahwa
. ambil pokok-maksoednja. zaman doeloe, orang telah dadengan pendek koetang
pat menjemboehkan
sakitnja
: seperti berikoet:
orang, dengan tjara sederhana,
agai motto
dr. Abdoel
boekan hanja atas sakit biasa,
“ada menerangkan, bah- | tetapi djoega pada beberapa maat jang sehat, itoe ada- -tjam sakit jg. berbahaja dan soe-

A. Seno Sastroami-

“Ra'jat jang sehat dalam ke
1

an, ena

fikiran

lam hal ini spr.
menjatajang V.LG.
adalah satoe
Hakim:

jang

terdiri

- diatas

kar semboehnja. Operasi jg tidak

moedah dikerdjakan oleh tabib
“sekarang, pada djaman doeloe
soedah ada tabib ,,koeno” itoe
jang dapat
mengerdjakan dengan baik dan sempoerna.

dari

angsa Indonesia
terpeladjar,
. poen djoega mempoenjai kewa2 djiban batin atau moreele verplichting, oentoek bekerdja ba
gi masjarakat dan bangsa Indoia, dalam djoeroesan ara”

Begitoe

kitnja

akan
tjita-tjita. itoe,
roes bersifat merdika

im

fikirannja dan sehat da

a | segala-galanja,

hingga

se-

dalam
badan Rochani di
a cebarinja, karena
juist
| dengan dasar itoe sadja,

aha demikian

ikerdjakan

itoe haroes

dalam

praktijk

leh semoea tabib, jang tiap ha
'selaloe

bertjampoer

gaoel

yan Ra'jat dan jang berke-

Orang,

besar

poen

tetapi

djoega

sebagian

ada

mem-

boektikan, bahwa djamoe Dja-

azas-toedjoeannja kaoem

se. Hanja sadja dalam me

de-

tidak semoea
dapat mendjadi
obat jang menjemboehkan sa-

itoe.

angsaan Indonesia, poen da
rdja bersama-sama de
1 oem tabib, jalah goloang mengerdjakan sebatjita-tjita jang moe-

halnja

jang dipake oleh

bangsa Ujawa, dan jang didalam kenjataannja, meskipoen

egitoe djoega apa jang men

dadi

djoega

ngan djamoe,

wa itoe moestadjab djoega.

|

ujatute
Senarany
Kecil

Alit

Oltu

SEULKIL,

| ajak.
uya

Jawa

tetapi

wpergocitaKia,

malan

Demikian
Limboe:

Karena

Moe sampai

latiYdal

KAJAL

itoe

dari

banjak

POeKaAl

makin

ba-

boeksan

ha

kepertjajaan

jang

moesta-

Ujap,tetapi djoega berhoeboeng
Gengan moerah narganja. Uja
Ul WJotjok dengan kekoeatan Ka'
jat kita dalam ke-oeangannja.
Sebaliknja dari itoe, obat
cdidjoeal
dalam
roemah

jang
obat

(apotheek) misih setaloe mahai harganja, jang bagi Ra'jat
biasa

memang

dirasai

berat-

nja.
Uleh

beberapa

karena

diantaranja

matjam

be-

djamoe-Dja-

wa itoe tentoe banjak jang me
mang njata kenar akan kemoes

/

ja, djika

# dapat

anggauta

bekerdja
kan

itoe,

V.I.

seperti jang
Pan se

tadjabannja,

dan jang djoega

Selaras dengan pengobatan jang

berdasar

wetenschap,

sedang

kacem,
tabib.
.bangsa. . Indonesia, teroetama
anggautanja
V.LG. ini sama ' mendoedoeki
satoe tingkatan, jang mendjadi perhoeboengan,

antara tjara

koeno dengan tjara modern, ma
ka dengan itoe, -soedah sehaa,

jang, “LG, menerima
TN

beberapa

matjam
kesoekaran dan pertanjaan dalam hal itoe.
Tetapi

mendapat kepertjajaan dari Ra
jat kita.

Ra'jat, hal itoe te

toe orang meriemoei

dakan, oentoek mempeladjari
'beberapa perhimpoenan, | betoel-betoel
tentang djamoe: T
pers dan wakil | djamoe-Djawa,
jang memang
ihh bagian P.LD. jang
imisih dipake dan jang misih
oleh assistent-wadono

dato jang penting itoe hanja di
batja dengan tjepat
dan dipendekkan sadja.
Lebih doeloe spr. menerangkan, bahwa soeal ini boekan soe

al baroe, moelai ada manoesia,

»Djamoe-Djawa”,

lah menerangkan,

de-

diterima.

masoek dalam keraton, maka pi-

silahkan berpidato sebagai wa» | kitnja V.LG. tjabang Banjoebertempat

V..G.

akan

haroes

insjaf,

bahwa

orang sakit, itoe boekan hanja
| sakit jang disebabkan dari badan biasa, melainkan ada disebabkan
matjam-matjam
hal.
Djoega

tentang

semboeh

atau

mati, itoe boekan hanja tergan
toeng pada
orang, melainkan
misih ada kekoeatan jang lebih
tinggi dari itoe. Dari itoe kalau orang berdaja menjemboeh
kan orang sakit, djoega haroes
mengetahoei akan pengetahoean Djiwa (Zielkunde). Ada jang
lebih

di oetamakan,

jalah ten-

tang perhoeboengannja tabib de
ngan
orang
sakit, ia haroes
mendapat

kepertjajaan

sepe-

noehnja, hingga tiap-tiap waktoe, orang sakit itoe dapat me
njampaikan

pengharapannja ke

pada tabib. Semoea itoe haroes
dilakoekan

dengan

baiknja

per

gaocelan, antara
tabib dengan
Ra'jat, hingga
timboel kepertjajaan,
tabib
sakit dan orang

kepada orang
sakit kepada

tabib.
Kepertjajaan Ra'jat Indonesia pada penjakit,
itoe djoega
dengan

berhoeboengan

keper-

tjajaan orang itoe, jang disebarkan oleh igama. Pertjaja ke
pada kaoem Oelama dan jang bi
ada misih te

asa diseboet Dewa

bal sekali, djoega kepada ,,doeselaloe

jang

koen”

dan

,semedi”

melakoekan

sjarat.

meskipoen orang dapat
tidak
tahoei, bahwa

itoe,

Hal

mengesemoea

tetapi tentoe
baik dan betoel,
sadja ada satoe doea jang njata. Hanja

sadja

sajangnja,

jg.

didalam waktoe ini masih ada
kaoem terpeladjar, jang kalau
berlari
laloeperloenja
ada
minta

pertolongannja

#

itoe seba-

Abd. menoelis:
Sebagaimana kita telah beritakan, bahwa telah tiba di Irag
soeatoe missie insjinjoer Inggeris jang diperintah memeriksa
minjak di Irag, Iran dan dalam
keradjaan
Saoedi,
lebih landjoet ada diwartakan, pembantoe dari Pers Agentschap Arainterview salah-seobie telah
missie terseboet
ta
rang anggau
kedatangand2
tentang maksoe
nja, dan keterangan2nja ada se
bagai terseboet di bawah ini:
,»Keperloean2 kita tjoema ter

| gian
besar meloeloe oentoek
membitjarakan
keperloean roe
| mah tangga perhimpoenan dan
|. kepentingan anggota, misalnja
perselah secretariaat, perselah
keoeangan bendahara, soal ang
garan dasar dan anggaran te| tangga perhimpoenan dan bebe

| rapa

oesoel dari tjabang2. Lari

itoe ada pembitjaraan

$ prae-advies

tentang

,,specialis-

tische kliniek” oleh dr. R. Koen in“ dijat, tentang ,,positie
'structie van den regentschapsgeneeskundige” oleh dr. R. M.
Wirasmo Partaningrat dan dr.
Zahar, tentang
,,de noodzake-

batas

bij het intensief hijgienewerk”
oleh dr. R. Soemedi dan tentang

strachoombestrijding”

oleh dr. R. Gardjito.
Lain dari itoe, bagi
|

cong-

resisten dengan isterinja

djoe-

kas-lekasnja,

.ga disediakan oleh kongres, oen
toek bersenang-senang, selainnja malam

resepsi

dan loear
biasa pada
malam
Saptoe 22-23
Maart di Ngabean,
djoega
diadakan
malam-

gembira
(gezellige avond) di
pendopo roemahnja K. R. M. T,
H. Sarwoko Mangoenkoesoemo
regent-patih
Mangkoenagaran,
pada malam Ahad 23-24 Maart,

dengan
kan

didjamoe

pertoendjoe-

Langendrijan

jang

klas

bersama-sama

(diner)

boeat

oeroe-

mang soedah di tentoekan.

I

sar pengharapan

hadiah dari Z. H. Prins Mang“koenagoro, begitoe djoega makan

dan

san terseboet telah di sediakan
keperloean2nja serta perkakasperkakasnja jang compleet. Tetapi pekerdjaan2 ini boeat men
dapatkan hasil2nja, ada perloe
sangat - kepada banjak waktoe
dan begrooting jang besar.
Boeat oeroesan waktoe, di de
pan kita masih
bisa di dapatkan waktoe jang tjoekoep, dan
oeroesan begrootingnja, ja me-

jang besar

di

si-dansi.

Japan

dan Mesir.

— DOKTER

Mhd. JOESOEF
Kramat
Telef.

Dari Cairo

bah-

wa missie Japan jang telah sing
gah baroe ini di Mesir memberitahoekan kepada pemerintah
Mesir, bahwa pemerintah
Djepang
bersedia akan mengadakan verdrag persahabatan
dengan Mesir dan verdrag pertoe
karan perdagangan dengan tja

no. 102
Wi.

di wartakan,

4175

Genees- Heel- en Verlosk.
Alg. Praktijk spec. zielsen zenuwz.
Djam bitj:ra 7 —9 pagi
5.— 6 sore

na
alam di Anatolia ada berdjoemlah
25 riboe orang jang
binasa,
dan doea ratoes riboe
orang jang ta' mempoenjai roe
mah lagi dan tempat kediaman
jarg tetap, sedang 50 riboe roe
inah telah hantjoer-leboer.
Dermaan besar dari seorang
Inggeris.

Seorang
geris)

dengan

Perobahan

-sadja, tetapi
hoei
betoel,

haroes
mengetaakan
bagaimana

tjara hidoepnja Ra'jat, dengan
mempeladjari
pengetahoean
Djiwa manoesia,
dan
diprak
tikkan, hingga timboel kepertjajaan jang kekal dan rapat.
Djam 11 siang rapat oemoem
ini ditoetoep, semoea
anggota

dengan isterinja laloe mening1 Habiprojo dan menoeke | keraton, jang itoe hari

R3 diperkenankan masoek melihat
“| dalam keraton, bagian

dimoe-

$ "| ka. “Hingga djam 1 siang, bajoe sama keloear dari keraton.

secretaris-

baroe

di Hadhramaut.

Setelah

Ingeris

berkoeasa.

Pembantoe
dari salah sate?
s.k. Mesir di Hadhramaut
ada
menoetoerkan,

bahwa

kini

ke-

adaan.
oemoem.
dalam negeri
Hadhramaut.
dan sekitar pesisir
pesisirnja di bilangan Sjihir dan
Moekallah boleh di bilang ada
zman,
sementara anak negeri
dan kebilah-kebilah jang tinggal di pegoenoengan ada tenteram
dan dalam keadaan jang
scntausa,

dus tidak

ada pembe-

rontakan
atau keriboetan dalam negeri dan sekitarnja, jang
bisa
membikin terganggoenja
pemerintah Kathiri atau perme-

rintah @a-iti.

Harga barang mingkin @iakI 1
Alamat bakalan banjak doewit.
Hasil

boemi naek harga. Oepahan boeroeh dan gadjih pegawe naek!
Oentoeng besar siapa jang bisa awas betoel, kerna mata waras..

Pakelah

obat speriaai
jang

bisa ban-

tras segala pe.
njakit
mata:
dan mata waras tambah te-

ges terang sorofinia

5

Ie3

F

5

hanja

oesaha jang biasa

1 ij

perantaraan

HADHRAMAUT.

kaoem

disandarkan

(Ing
jang

prerimanja.

jang dapat menimboelkan keroesakan kesehatannja Ra'jat.
Tetapi oesaha demikian itoe ha
roes diketahoci, bahwa oesaha
djangan

Canada

di London

nja jang pergi sendiri ke Turkije akan menjampaikan derma
jai kepada jang berwadjib me-

roetama
anggautanja
V.I.G.
ada- mewoedjoedkan
kewadjiban, oentoek mendjaga kesehatan bangsanja, maka ia berkewadjiban, oentoek mendjaga akan kekeliroean tjara doekoen,

itoe

bangsa

berdiam

bernama
Mr. Raifail Dasula baroe2 ini telah menderma boest
menolong bentjana alam di Tur
kije sedjoemlah besar banjaknja
satoe millioen pondsterling. Oe
ang
derma ini ia telah kirim

Oleh karena kaoem tabib, te-

tabib

di Ana-

ini, korban-korban dari bentja-

doekoen itoe.

nja

alam

Dari:
Ankara
di beritakan,
bahwa menoeroet fjatatan officieel jang di ambil paling achir

kita jang soe-

MESIR.

bentjana
tolia.

Be

moer2 minjak baroe, dengan se
lekasnja nanti bisa di keloearkan.

Hotel Slier pada malam Senin
24-25 Maart, dengan mendengarkan moesik dan ...... dan-

Korban?

dalam maksoed oentoek

mentjari minjak di tempat2 jg.
soedah
di tentoekan, jaitoe di
Irag, Iran dan di keradjaan Sa
oedi.
Keterangan2
jang
ada
pada kita, soedah sampai tjoekoep memberi kepastian jang di
tempat2 itoe ada begitoe banjak
minjaknja, dan akan di lakoepeperiksaan dengan selekan

— Nijkheid van een goede opleiding

Saoedi.

TURKIJE.

minjak.

soemoer?

peme

Harga
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Speciaal
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AGENT
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boeat
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Segar

,,Oishi"

Ian
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Doyote
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Senen.
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Kr Cornelis

neko"

,.Okamura"
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Ae Corel

Impor teurs
sOGAWA

|

AK 20

kemadjoean

anggota

isterinja

sintah

pa-

dengan

eni

an pemb. M.
Noesa dan Bangsa.
Laloe dr. R. Goelarso

sebab

ngan

anggota

soeatoe permoefaka-

tan persahabatan

Mentjari

Begitoe-

aa

dikit,

mengikat

| da hari Saptoe pagi 23 Maart
dan Senin pagi 25 Maart. Da-

lam rapat

agan

di Habipro-

disamboeng

loeas.

EN

pidato itoe pandjang, tetapi ka
rena waktoe
hanja tinggal se-

| diamoe Mba
dr. Goelarso.
akan

Meskipoen

Indonesia.

bahasa

laloe

SEAT

lebih

“poen ada di kandoeng niatan
oleh pemerintah Djepang akan

Na Senat
ae ar

Mangoendiningrat
| mad Saleh
(boepati tabib keraton
Soerapidato
dipersilahkan
karta)
tentang ,, Volksgeneeskunde op
Java” jang dioetjapkan dalam

jo), .jang

ra jang

alslam

erobhuak.an. Saba

K.R.T, Moeham-

dr.

Laloe

(bertempat

| Maart

roes atau koemisi.

INNNEEU TAAT

3
en

taat

em

DNA

Perloe
diterangkan
disini,
nakan dan mendapat kepei
: jaan Ra'jat itoe. Adapoen Has I bahwa konggeres itoe telah dianggota
| ranja menjelidiki itoe diserah- | moelai dengan rapat
Djoem'at
pagi
22
|
pada
hari
pengoe
atau
kan kepada rapat

YO

SEMARANG

Pekodjan 50.

KO'

e

e

5

—.

Dewbaran ko User Pa
NIS
2 Mangsa
|

La

:

2 Ia

|

DJAWA

RAPAT TERBOEKA JANG HEBAT DAN
BERSEMANGAT.
Oleh wakil kita: N.S.
II

5

5 . »Ketoepat Bangkaoeloe !”
) APAT terboeka dari cong- |
N res Pasoendan. jang ke 25 |
elah dilangsoengkan pada ha |
inggoe jbl. di

Varia-park.
besar. Auto

|

| Perhatian sangat
riteiten jang hadlir nampak di
— antaranja t. Mr. Jonkman ker . toea Dewan Ra'jat dan t. Ad-

'viseur dari Inl. Zaken.

'|

Wakil2

|

perkoempoelan, pers dan polisi
Magkap!
di
sPko 1 915 t: Oto enda
“Nabi memboeka rapat dengan

Beloem

Indonesia, '

aa - :
| Ne Ta
tempat, mendapat
koendjoe-

us
run —
ialah: pembitjara
sakit

t Soekanda

M bobti
»
WONOGIEL

dari pihak
:

Tetapi,

Haa

kata spr.

memoelai

pida-

. tonja, sebab kami takoet

akan

membosankan kepada para pen
.. dengar. Tjoema perloe diketabahwa pa 25 tahoen kehoei,
belakang — ialah pada tahoen
1914, — diwaktoe hantoe pepe— rangan sedang meradjalela, ter
oetama di Europa, pada ketika
didirikan.
..itoelah partij kami
1“Dan pada tahoen 1939 — waktoe parti
mentjatat oe- |

ter Welter
telah menjamboet
actie kita itoe dengan sikap ...
menolak. Kita dianggap tidak
mateng2
atjan! (rapat gemoe

roeh).

Sikap

sematjam

itoe

soenggoeh kita sajangkan, sebab dengan demikian
verhouding jang baik antara pemerintah dengan ra'jat akan tergang
goc karenanja!
Kita lihat, sangat
beda dengan sikap Amerika terhadap

berdentoem | sikap Inggris terhadap

Di India onder koning mengoen

edian dengan ringkas
menerangkan asas Pas. ialah:

dang wakil2 pergerakan dan di

Kem

adjak

berdamai.

Pertemoean2

tsb. tidak berhasil tetapi tidak
memboeroekkan verhouding.
Penolakan
jang
dioetjapkan
oleh minister Welter
tsb., —
spr. moengoentji pidatonja, —

djanganlah
| oentoek

Bila sein
etoehi

ditariknja

ha-

roeslah mendjadi tjamboek

ke

kita...!

(betoel!

Toean

an serentak djari2
I1. | merjebih
dari
Jop
ersatoe meroepakan »ketoepat
Na
Bangkahoeloe!”

ngan

no

sipat menjakiti

Keadaan
ibitjarakan

...”

ko

Tahoen

|

bei TES DGAA

onka?

Mohan

Pilipina | gerakan

pemoeda

koe LI KAB

jang

pit

TA

tera-

Takan

PA Nina
mewoemese
tamna
na
Dubemindan
d6
ssatinbak

seo

ot

poela. dkt
Pepera.
memoeaskan?
Akabas.mengamoek
tab, medik akibat
var | kita
usuabhaa
Tali— dieOentoek
ba
.
| drag Versailles, jang “sangat
bentangkan gerakan2 pemoeda

dan menjakiti bangsa

diloear negeri jang lebih teratoer
dari

pada

dinegeri

kita ini.

yi
minta a dihormat
dihormat | | risen).

itc

lug:

k merapikan oeroc
s dalam negeri Iia| Sen gan

seperti

beri'40
tja

sementara

Dr.

terdiri

dari

Soedigdo

toe

(ketoea),

Pada

Mn

Dika

traal

Ted ena

bahwa

soeatoe

anak-anak

dan

toean Soe

oekita

Kita

ri ini diwartakan bahwa tentang
akan adanja blindenschool diko

bond

berdirinja

ISI

)

Kini pemb.

kita A.S. menda-

dimana

tjab.

Desas-desoes

soekoer

tersebar

Koetowinangoen

ada lebih dari 2
moeder-organisasinja

telah masoek dalam ISI atau
paka jang pelan. mempan
moeder-bond,:

itoeclah

aksi

lebih djaoeh bahwa | menggiatkan

3 ok 1 April mendatang,

sedang

hee

AO

goeroenja,
Selapat mean
hendak didatangkan dari Ban- | Yan
porn.

Disamping

sekolahan djoega

(3

:

:

pi keboetoehan sehari-hari.

p kpithio amat penekan

7

Moedah-moedahan dapat oesia pandjang dan lebih soekses

Hoedjan
Dewasa

sport

masih teroes.

ini, daerah Kedoe-Se-

senantiasa mempoenjai kekoeatiran,
djangan-djangan
akan
ada bahaja air bah lagi.
Tebas systeem.

Bila Idjon dan Voorschot-sys
teem telah tidak diperkenankan
fihak

maka

warta,

kaoem

pengi-

mendjadi-

systeem

tanamannja

jang:

doe-Selatan

korban tebas-

ini.

Adapoen tjaranja, jalah pada
waktoenja padi soedah toea,.ja'
ni menoenggoe 15 hari lagi dari pada panenan, maka mereka
boetoeh oeang, kemoedian ditebaskanlah.

(Keboemen)

Meisjes

atas,

sap rakjat sekarang mendapat
lain djalan lagi jang boleh kita
namakan sami mawon:
Tiada sedikit pendoedoek Ke--

tanamannja.

Soedah

barang

terdjoeal

a- | tanaman

tentoe,

padi

masih beroepa

itoe amat

rendah

har-

Vervolg- | ganja. Sedangkan pihaknja toe:

an ocang hanja menoenggoe be-

Memang, bilamana kita meliha: | berapa hari soedah bisa mendabanjaknja moerid M.v.S. di Koetoardjo
dan
Keboemen
jang

pat oentoeng banjak. Maka soemengherankan,

bah-

kebanjakan terdiri dari anak-anak | Wa semoemnja bila kaoem

tani

oentoek | di

soepaja

AA.
Xi . ant

Premboen

- dan

maka ada

dalam | ngoen

apabila

oesaha | mendapat

M.v.s.

dah

tidak

Koetowina- | mengetam padinja, teroes sadja

pada tempat- | diangkoet

Ba
djoe
Koetowinangoen
| Moe@joe
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dengan gerobak

ketketempa t toean .oeang

de- | tadi. Pihaknja pak tani, soedah

tpori #ebang”
jngan 'Premboeri' sama sekali. | boesennama ta mi lagi, tata.
mempoenja! $ Lebih banjak sekolahan lebih | P' hoetgan pertaman...

#
"NgAa2 tiahajs
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ke-

moengkinan poela dengan memboeka toko oentoek menjoekoe-

Pengoeroes Sen- | bahwa tiada lama kemoedian di | jang

mengoetjapkan

jang

wa Iklas tiada lama kemoedi:
akan
memboeka kantoor di
ada
lam kota
Premboen,

harapkan, soepaja boc- | padi

koe-boekoe jang disewakan itoe
perloe dengan pemilihan jang
tertib
teroetama
djanganlah
hendaknja anak kita diberi batjaan jang membangkitkan kenafsoean.

dirikan tjb.2 dan federasi ditem | school.

pat2

ekonomie.

.kesana, amat | jatan masih sadja hoedjan toe-

kemadjoeannja,

dan berbesar hati. Maksoed men | kan diboeka

Oleh Anip-Aneta beberapa ha

doenia

rasa hati kita, oleh ka- | roen dengan deras amat. Orang“

(Penoelis), Roeswo | sebelang-belangnja.

Mataram ini,

Sbkolihan

dalam

Terdapat kabar pada kita, bah

wak-

gemar membatja boekoe.
Akan tetapi, kita merasa sangat
menjesal, karena jang sangat lakoe
hanjalah boekoe roman, teroetama roman jang boe-kan tempatnja oentoek pembatjaan anak-anak kita.
Ada kemoengkinan, pembatja
jg. masih kanak-kanak itoe ada
| lah kandidaat
hidoeng
belang

hardjan, Djatmiko dan Soedar
"sono selakoe Komisaris. Alamat
Pengoeroes I.S.I. tjabang Mata
ram boeat
sementara
ialah :
pja Dr. Soedigdo, Toegoekoelon
41, Djokjakarta.
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Te ini telah berdiri 3 |
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Na mengoem2Hg
Kia! kita pedang

Prijaji's dan hoetang.

Setelah di Keboemen berdiri | POe tan Panen

x

Bala

bajaran
sekolahf 7.50dan setiap
pondokan
federasi
(plat: | jabang
setiap boelan
moe- || $£bocah
AE. Ie
amsetempat
sjah Penaga
maka bisaAnti kitaWoekervereeniging,
pergoenakan oe- | dikelak
Nistjaja hari
akan soedah
kita toelislengkap,
spestal
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Nae
pondokan.
Kalau
orang
menginginkan
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na

boeta

soedah

toelis

menoelis,

F cerwo
SN "aePa $ Di
( dan f daerah
PENA AA
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. Djakarta
Keboemen itoeenak Li
banjak
lataram. Berdirinja ISI tjabang
jang terikat ditangan
woeker.
Bandoeng sekarang sedang dioeBoekti jang bisa “menoendjoek-

mengapa orang jg. tidak boeta | Sahakan oleh Sentraai
masih

malas

beladjar? Pembe-

Moedah2an

Soerakarta,

Nan
ca
:
Sekedar
pendjelasan,
tjoekoep kita seboet bahwa systeem
demikian

ini

Bestuur | kan, jalah djoemlah orang2 jang | Giamnja

tidak

berbeda

dengan

ke-

voorschot-

Sema- | minta dibela oleh perkoempoelan | Systeem.
wadjib | “18 dll. tempat jang besar2 akan | anti woeker terseboet.
i
2
.
Imenjoesoel poela.
Moengkin benar sebabnja baTEGAL.
njak korban
woeker itoe karena
Pembantoe mengabarkan:
KEDOE - SELATAN.
penjakit mengadoe koetjing maKorban pest selama 1939.
sih melengkat dalam. Perloe kiSebagaimana
'oemoem telah
dalam:
Kepala desa jang pergi.
ranja,
disampi
anja, ”— disamping
anti
woeker | ketahoei, bahwa daerah2

Hadhramaut selekasnja |

memakai panas
diperbaiki
phalt
addengan
lnino Maa

'
- Da
Ben dan taktiek2. | : negeri : Soudan boeat. ditempat- | betoelan
Mn Ten
sedang di atoer, jang
kan di sekolah2 di Moekaliah
mana bisa.di harap jang perodan Cjihir. Boeat oeroesan ver
bahan2 baroe akan ternjata dan
2 dari Jalar ngesek is.
terlihat di Hadhramaut sedikit
keer, Mr. Inggrams sedang m»di persendjatakan dengan ngatoer s.epaja straat2 di anta | tempo lagi.
ala
Sjihir dan Moekalla begitoe:
Paya
jang Mena
m tiga officier. oentoek
oer pasoekan serdadoe

Indonesia.

,,ANTARA”

an2.

orang kepala goeroe Vervolgschool di Tersobo (Premboe
njata besar benar boeahnjaj bali
kan beliau boleh kita golongkan
dalam
lingkoengan
orang jan:

dari pada langkah jang lampau.

Akan dapat M.v.S.?

2, semoea negeri mem- | nara pemoeda! (tepoek tangan | "811
hak
hak

Sport

bang dari LS.I. Pengoeroes oen
toek

pengamat- ama-

dibawa

rapi.

tan toean Prawirosoemardjo se

menggem- | perasi ini mendjadi tauladan di-

kita.

toe, kita . datang

rena

Dengan

Perdamaian djadi idam2an!
Selandjoetnja — dengan pe- | rantasan boeta hoeroef
enbond didirikan, hasilnja | noen semangat, sebagai kebiabekerdja Teman giat. |
! Kiranja mereka indahsaanrja seorang pemoeda
kaasas (perkataan)
Wilson
'an berpidato —— spr. memialah: 1. tiap2 bangsa
beri andjoeran2 jang maksoed
mempoenjai hak memerintah | njanjai inembangoenkan semangat | POen a straat2 jang ada
i

bangsa

gembira

koet :
Pada.
tanggal 3 Maart
di Mataram telah didirikan

India bergontjang, ber- | menggirangkan hatinja orang2 | Sisdakan asrama, sedang pem- | |

Na

sepe- | sesaha

Ikatan
Sentral
Pengoeroes
mengabarkan
Sport Indonesia

pada

ansdjoemlah anggauta bertamba
poela. Organisasi jang
tambah

ahli

Kandidat hidoeng belang.
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Ikatan

Sarwogadoeng

Kini djoemlah kekajaan semakin banjak, begitoe poela keada

Achir ini di.
Koetoardjo ada |
berdiri
dibliotheek
,,Pendawa”

koeran

Dettingmeijer

berpoesat
berpoesat

lain tempat. Serta kita tidak
biakan
Kita mendapat keterangan bah | boleh loepa memboeka topi ter-

:

perhatian

(Bendahara)

at warta

p

:

dire-

“anak-anak seko- |

(Keboe- | jah bangsa kita.
Langsoeng dengan
ha

da
tes be:ba | arti
seoemoemnja1 REOA
pada tempat?
:
—adalah
boengapengharapan
bangsa, — bangsa,
benteng || PPemboekaan sekolahan
itoe
|" us
Pat” | nja

internasional poen | goengnja bangsa!
djoega oleh spreBila eee #konponkiit or

akan mendapat kemerdikaan
pe

inoeh.

Mena ar

kemoengkinan

Kinderuurtje.

MATARAM.

menoedjoe ke Patjitan.
Setelah melaloei Wonogiri ti
dak djaoeh dari kota tadi auto
terseboet ditoebroek oleh tram.
Kira2 10 m dari tempat dimana
djalan kereta api melaloei djalan raja toean Dettingmejjer ba
kalau ada tram, ia
roe tahoe
lantas mengerem autonja akan
tetapi meskipoen demikian ra-

ae kemoeka.
Hsene, ! ta Magelang.
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rioeh).

»Sepandjang

ker.
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bahwa kini S0€- | wa kinderuurtje sematjam ini ha- | hadap oesaha moelja ini!

menaroeh
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rapat ber- | sep .

oerat2 | seroe).

kedjari-djari itoe, dan ...
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alasan
tetapi

tenaga dari djari2 | pada

“maka

mendjadi

moendoer,

dalam

Sebagaimana pernah kita Wartakan bahwa di Premboen akan
dilangsoengkan kinderuurtje.
jang silam dengan bertempat dipendopo kawedanan
Premboen
telah dilangsoengkan kinderuur

Hanja' sajangnja, anak-anak
dari lain districten beloem sen

kat satoe auto jang didjalankan

Didalam
.auto terseboet ada:
5 orang antara mana njonja L.
Bertsch jg. mendpat loeka berat
bagian tangannja. Pedalam
noempang
lainnja selamat tidak ada jang loeka.

School,

si

goeroe,

Selatan
| rah Kedoe-Selatan

dilangsoengkan 'setiap
nja akan
dah dibikinkan roemah didekat
pasar disitoe, sedang keboennja | « hoelan sekali.

Ketjelakaan
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Semarangdi Wonogiri
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“pertandingan “mendatang
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- Mami aa nian, Onnjae
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seka- || Uisama2
rang,

Mah

an

pemerin-

memben

di

tjoerian dari lima

beli barang2
kena Kan

mendapat

| perhatian
tah.

ASI Maa
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:
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Premboen

Sebagaimana

| Kacem bapa dan sport.

| Premboen (Keboemen)
ngat memperhatikan
Pentjoerian

jang hadir. Sebeloem memoe- | ialah berdirinja Gapi! Moment
actie Gapi jang Nana
pe
lai berpidato, teng
1g. Sonena
ma'loemat,

TENGAH.

orang jang terdakwa mentjoeri
barang2
besi kepoenjaannja N.
mannja sesoeatoe negeri jang
semoea
kira2
Tenganan
mendapat serangan dari negeri | LS.
f
200.doeanja
jang laimnja, ......kir
Sebagian dari barang2 pennia tidak seperti sekarang ini!
tjoerian
tadi telah dimasak lagi
,Sepandjang sipat menjakiti
dan
diperboeat
alat2 oentoek
bangsa lain masih selaloe dihimengerdjakan
ladang
kere”.
perdatidak,
doep-hidoepkan,
dian didjoeal.
maian tidak akan didapat!
Lima orang terseboet telah
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Sebagai tjamboek
sama
mengakoei kesalahannja:
Kita masih ingat, bahwa padari
sebab
mereka lantas menda th. jang baroe silam, telah
kawan2 meresiapa
tjeritakan
terdjadi soeatoe kedjadian jang
ka jang tersangkoet dalam perpenting dalam sedjarah perge-

kebangsaan

Pertandingan

| wa dewasa1 ini

Sa

kemerdikaannja, 3. doenia mem
keamapoenjai hak mendjaga

kepada | rakan

oetjapan terima kasih

assisgiesana |
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| KNBORMEN.
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“Sepapimana kita wartakan tem | haroes ada 'anti ie djoedi.
|
$
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Kroeboengan
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kepala | jang

(Premboen)

:

akan

gan (Premboen) | noenggoe:

pergi zonder pamitan kepada si
apapoen djoea.
Memang soedah mendjadi adat
didesa, maka kini orang ramai
oentoek memilih loerah baroe.
Moengkin dari djabatannja.

mendirikan,

kita

Siapa : | dan Breb
rebes
ms- | nin ggal

Perskantoor N.H.S. dikoeboer.
Koetoardjo ada berdiri
Perskantoor dengan nama N.H.S.
Tertjata pada dewasa ini, N
HIS: terseboet soedah goeloeng
tikar.

lantaran
pest.

:
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'G

orang mesering2Me
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jang pana

terserang
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sekarang

ini

penjakit —
dapat
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kita mengchabarkan poela ten-

tangan djoemlahnja korban pest
pest itoe menoeroet keterangan
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jang pasti adanja seperti berikoet:
Ne

jang

STAND 4 —2 WAKTOB PAUZE 2 — 0.
Darajat

koelit boendar

Stand. djadi 2 - L,
Soenggoeh sial nasibnja orang

dilapang
hidjau tidak djarang |.
| kalah-menangnja
hanja diten- | Bandoeng.
I toekan

oleh

Dewi

ngan, Fortuna,

Keberoentoe-

belaka.

Permainan baroe sa
| dja dimoelai lagi, Oentoeng men
bola dari Soleh, teroes di
lari sendirian meliwati

| dapat

Dalam pertandingan pengoe- | bawa

“

djo dan achirnja bola di

Ilangannja, revanch- wedstrijd, |“
jang dilangsoengkan hari Sab- |

“toe sore

1 kepada Soetedjo. Selamanja Soetedjo- memnkan “bola itoe dan'saocroe jang kemoedian di

j.b.l. dilapang V.LJ., |

Poelo Pioen, antara V.LJ.

me-

lawan Persib oentoek menentoe |
ikan

Djoeara

Djawa-Barat

PSSI.

censchap P.S.S.I. tahoen ini, orang Bandoeng telah mesti me
ngalamkan
Na
dengan
aa itoe ganggoe Na achir stand 4 - 2, soenggoehpoen
tentraman: roemah orang, zon- | kekoeatan Meok pihak adalah
Aer selidik Jehih. doeloe,
berimbangan sekali.

: Bang Bedjat Ta

'kalau ada

ja
kaleng kaga' hirauin. Se
| bab pengirim soerat begitoean

lantas kasih tanda ,,pengetjoetisrrenjal:

Kalau kita Sena J NN

orang

pengetjoet, - waaaaa,

enak.

Tapi kalau maoe

nasehat mah

fMera

soedah.

kasih

sepatoet-

REA

aan

| Na

kaga

bang Bedjat

lantas tjari

iantas adjak

dapet

orangnja,

boksen,

kalau

me

Tepat pada poekoel 4.45
ngan

mendapat

: | man menang

Buble

PotiNAi

ma'loem

,,tjoe-

lawan pengetjoet”

— Tapi ada kalanja soerat ka5 Inong
5
bikin geger roemah tang-

uas 19

"| “za, memang

kadang2

maksoed

-jah, .ma'loem familie (jang kirim boeat bikin geger.

Misalnja, empok Bedjat
tem“Ipoh hari pernah trima soerat
kaleng. Katanja begini: ,,Em-

pok Bedjat,

kemaren

doeloe

oentoek kedoea kalinja,

menit

sesoedah Soeharna

goal jang kesatoc
| mentjetak
2g
mengaso segera da
tang mendjelang.
e ee
ditjatat disini bahwa

1 teman

rah-poetih dan Persib biroe-poe
tih, masing2 dengan menoeroen

kan kesebelasan seperti jang ter
tera dibawah ini:
VII.

Soehendra
Saridi
A. Gani
Djainin
Moestari
Soleh
Oentoeng
0

Soegondo
Soeganda
Oekoeng
Sa'ban Achmad
Hanapijah Dasman Soebardjo

kawan2nja

dengan pembagian

hola setjara pendek sadja
tidak begitoe menjoekarkan
SaIridi c.s. oentoek selaloe dapat
memetjahkan short-passing lawannja

itoe.
Stand

djadi 3 - 0.

Seperti sering kali terdjadi di
lapang
hidjau bola menggerajang sadja disatoe pihak, akan
tetapi goal jang menjoesoel biasanja djatoeh dilain seberang,
demikianlah halnja dengan goal |

Koetjid
Njoman
Anang
| pok Bedjat, tapi moeda en klijang ketiga bagi V.I.J. Setelah
PERSIB.
mis. Kemaren saja dateng, kebagian
belakang merah-poetih
| temoe sama bang Bedjat dan
berhasil dapat memboeang bo:. empok Bedjat djoega,- tapi se- | . Sa'ban moelai menggelinding
la djaoeh2 kepihak
lawannja,
'kali ini empok Bedjat kog roekan bola, segera dapat direboet
trio
.V.L.J.
mempertoendjoekoleh barisan merah-poetih.
Se
| panja brantakan
!”
kan satoe permainan jang
rakarang
bola
moelai
dipermainNah, ennai geger deh.
pih sekali. Koetjid c.s. tadi akan besana-sini sadja beloem a— Padahal jang bang
Bedjat
gak
madjoe
kedepan waktoe
da ketentoean siapa ada dipihak
adjak djalan2 ,,jang kemaren
membantoe
melakoekan
serajang lebih oenggoel.
| doeloe” itoe kaga' lain empok
ngan, sehingga ketika bola diSerangan masing2 senantiasa
Bedjat djoega, tapi pakai gigi,
tendang oleh Soetedjo kedepan
kandas
dalam pendjagaan bari | benteng Persib, kembali
“pakai lippenstift, lantas pakai
Soesan belakang Jawannja.
koedoeng babosca jang terkeharna soedah terlepas dari penal, sampai roepanja hebat.
ngawasan barisan belakang biSatoe freekick jang dilakoeroe-poetih dan satoe tembakan
kan oleh Soetedjo didekat
gajang keras
dipendjoeroe seberis jang ditakoeti dimoeka doel lah kanan-telah loepoet poela
2
naga Peang MEN,
Persib tidak mendatangkan ha
dari pendjagaan
Anang.
Kesil apa2. Bola sekarang beramenangan V.L.J. telah naik dja
| SEMARANG.
lih kelain sebrang dan satoe per
di 3-0.
Bola diketengahkan poela. De
M. IL. Sajoeti pindah ke pendjara mainan jang koerang hati2 dari
Saridi
hampir membahajakan
ngan
kekalahan
ini pasoekan
Djoernatan

Dan
pimpinan
sPesat.
Red. kita di Semarang wartakan sebagai berikoet:
Telah kita kabarkan tentang
penangkapan
hoofdredacteur
minggoean ,,Pesat” toean Mohamad Ibmoe Sajoeti — berhoe-

. atas dirinja

i didalam

dae-

boeng dengan salah satoe arti-

kel termoeat dalam ,, Pesat”.
|

ten Tegal terhoen jang

ba-

Sekarang kita menerima war
ta, bahwa voorlopig onderzoek
soedah

selesai

dan

seteroesnja

ternjata toean M. I. Sajoeti di“pindahkan dan tempat taha-

nan di

sectie Babakan ke roe-

mah pendjara Djoernatan.

Be

liau di preventief. Segera perka
ranja akan dihadapkan pada

Landraad Smg. Kapan
.moelai diperiksa,
kita

akan
akan

n | wartakan lagi.
' Sementara itoe ,,/Pesat” di se
rahkan pada rekan Ananta Ga
hara Sjah, jang
djoega telah

keamanan

Soehendra.

Satoe

salah pengertian antara Soehen

dra-Soleh telah menimboelkan
corner-kick jang pertama
dalam pertandingan ini jang diam
bil oleh Soeganda, akan tetapi
hasilnja nihil belaka.
Permainan soedah berdjalan

hampir 30 menit lamanja, angka
dipapan masih tetap
noendjoekkan stand 0 - 0.

Begitoe dalam bagian permoe
laan,
begitoe poela sekarang
Soehendra dan Anang djarang
sekali
mendapat bola,
Koelit
boendar hanja moendar-mandir
antara back dengan back sadja.
Tetapi sekali ini Djainin mem-

bola kepada Moedjita-

ba jang laloe diteroeskan kepa-

Ja kanan -dalamnja.
Dengan
gerakan dan tipoean jang litjin
didalam keadaan jang agak

soekar Soeharna soedah

lepas-

lama toeroet membimbing ,,Pe- | kan satoe tembakan jang soeng
sat” k medan persoerat kaba- .goeh empoek Bg
akan te
ran.
Rekan Ananta Gs. terketapi soekar bagi Ai
jaman ,,Bintang Ti- dapat menar

almarhoem dengan na»Pandoe Ngoem-

jang pertama Tn €
dah. Stand discori:
robah mendjadi 1-0 aga
menangan Djakarta.

di

poetih tidak ada jang menarik
diri toeroen kebelakang oentoek
membela mengadakan pertaha-

nan.
Stand penghabisan 4 - 2.
Dasar

V.L.J.

djoega

Persib tidak berpoetoes asa, te

roes bertempoer dengan tenteram dan tenang, mengatoer se

rangan2nja

tetap

seperti

toeng

mengirim satoe voorzet

kedepan doel Persib jang dapat
diterima

oleh

Soetedjo,

teroes

dikotjok sebentar dimana dia se
telah dapat meloloskan dirinja
dari pendjagaan Njoman c.s. ti
dak ajal lagi mengirimkan satoe peloeroe jang diloear ketja

asal sa

kapan

dja lebih giat dan hati2 mendja
ganja.

dan

kekewasaan

Anang

ocentoek
dapat menangkapnja.
Dengan tetap stand 4 - 2 maka
pertandingan ini berachirlah.
Dengan perobahan ini pertan
Kepada
V.LJ. kita mengoedingan bagi orang kota ,, Ys-Litiapkan:
Selamat
menang”
lin” moelai
lebih bersemangat u dan kepada Persib kita seroelagi.
Sajang disini barisan te
kan: ,,Next time better, boys!”
ngah Persib jang dipimpin oleh
(Sportverslaggever
En”).

wadjiban

keliroe

sekali.

pasoekan

lah membantoe

TJOEKA

2 bocah

ding

goal

lebih

menjerang

dan

semestinja

bertan

berse-

dapat

KARET.

ada

gembira dan

oentoek

BOEAT

Ke-

tengah

membela, meroepakan satoe ran
tai samboengan antara barisan
belakang dan depan. Apa lagi
dalam
keadaan sematjam hari
Saptoe sore itoe, mereka sesoedahnja Persib dapat mentjetak

2

7

3SN
Ditanggoeng baik boeatan
INGRIS.

Minta

gratis monster dan
boektikan.

mempe-

Hoofd

ngaroehi semangat lawannja jg.
dengan
kemasoekan itoe tidak
boleh tidak mesti moelai mendjadi agak goegoep dan seorang
poen dari barisan depan merah-

Agent

boeat

Ned.. Ind.
NOOR & to.
Molenvliet West 94 — 96
Telf. 344 Bat.
Batavia-Centrum

Creoiet-

& Bou WSPAARKAS
ADALAH DJALAN
JANG
BAI
K
BOEAT MENDAPAT
SEMOEA
Er OE
Han

akknebor

DJOCyA.

BEDJI 35 — TELF.4.

RADEN

“Bi ijkantoor: BATAVIA-C.
SALEH K.2 TELF.2568ML.

DITJARI
AGENTEN
Satoe

Te
TOEAN

DI

SEMOEA

kedjadian

jang

TEMPAT

misti di singkirken!

ega

9

POENJA KESENANGAN

HIDOEP DJADI TERGANGOE
. MAKSOED?2 TIDA BISA
KE Sabu

ber-

moela dengan tertib sekali, satoe sikap jang patoet mendapat
poedjian didalam satoe pertandingan
oentoek. mereboet kedjoearaan.

Stand dari
3 - 0 berobah
djadi 3.- 1 dan 3 - 2.
Diwaktoe djalannja pertandi
ngan soedah moelai agak lembek
Persib telah. beroentoeng
dapat mentjetak doea bidji. goal
dengan beroentoen.
Sekali Oekoeng didalam keadaan jang la
pang mendapat bola dan roepa
nja karena-tidak ada harapan
oentoek bisa meliwati pendjaga
an Saridi c.s. dari djaoeh dia te
lah mentjoba-tjoba melepaskan
tembakan jang moeloek tinggi.
Apa latjoer bagi V.ILJ. pendjaga gawang Soehendra telah me
lontjat . sebeloem sa'atnja oen-

toek mendjotos tendangan itoe
dan . Bandoeng

soedah

dapat

mempersedikit kekalahannja de
ngan tjara jang moedah sekali.

Goal bagi Persib ini segera poe-

-ke-

per

tandingan
ini, sebentar sebeloem permainan boebaran benteng Bandoeng telah dapat dibotjorkan
poela waktoe
Oen-

ini mes-

ti dapat dihindarkannja

roepanja

jang mesti oenggoel dalam

me-

Stand berobah djadi 1 - 0.

berikan

tadi

“goal jang pertama

atau goal jang kedoea

mangat

“BANG BEDJAT.

1

Macepoen

soenggoeh

jang tidak seberapa be
ja. Pelahan2 barisan biroeh mendjadi ada dipihak jg
njak menjerang. Akan

Soeharna Soetedjo Poernomo
Moedjitaba

V.LJ.

membantoenja mengadakan pe
njerangan kepada benteng moe
soeh. Dasman c.s. sikapnja ha
nja.
mempertahankan
sadja,

nonton jang banjak djoega dibawah pimpinan wasit dari Bo
gor, toean
Soekanda, jang tidak begitoe soesah melakoekan
kewadjibannja, pertandingan di
moelai.. V.I.J. keloear dengan
pakaiannja jang terkenal
me-

bagi

Dasman koerang sekali didalam

pe-

“bang Bedjat djalan2 sama em

setjara aa
Le
tjara orang. Islam.

Ia

de-

perhatian

2 nang, jah, boekan menang seba
| gai pahlawan,

kini tidak gagal

abikin tergetarnja djala

jang kelak akan |

dikirim
ke-stedentournooi - di
. Solo oentoek mereboet kampi-

2

nja

daerah !

kedoea

dalam babakan pertama, barisan
biroe-poetih soedah dapat
mengoebah stand dari 3 - 1 dja
di 3-2,
Sebentar sadja sesoedah permainan
dilangsoengkan poela,
lagi2 kanan - dalam Bandoeng
dapat menerima bola dan kembali dari djaoeh sekali lagi Oekoeng mengadoe peroentoengan
nja dengan satoe tembakan jg.
djatoeh moemboel sedikit dide
pan
keeper Soehendra dan teroes masoek kedalam djala. Oen
toek kedoea kalinja pendjaga ga
wang
“V.LJ..
mengetjiwakan.

la disoesoel
oleh jang kedoea.
Lebih tjepat lagi dari pada goal

ANGCOER f
Tap @LEDEK

DJEDJAKA

Nlengandoeng Kbier Yon 17et dan
Mendjangan.
POELANGKEN
DAN

TEHAGA

SOEMANGET
BIROL£

7

Harga

ENTJOK, PEHONG, KONGSIPR
HAKI - TANGAN LEMES, DINGIW,

to... aifayo

BA, LE 3 O£, GAMPANG TAPE DAN
SERING BEKE RDJA BERAT Gok:

Inft.. J3I5

WAKEN OTAK ATAWA TENAGA.

Toba Boektikon/

Gar
am
ARAKTELEB.er362. GLEDEK
| T0ASEB10
BATAVIA
Anggoer
minoem

tjap GLEDEK

tida mengandoeng Alcohol, ter-

loeas oleh antero bangsa, djika di Toean poenja:

Toko of Apotheek tida sedia ini, lekas toelis pada
fabrieknja. Waktoe bikin pesenan, 'soekalah seboet namanja

,,Pemandangan”.

| 120 Berita Pers.
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|
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1
i k. agoemi

19.30 Lagoe Soenda.

:

Maart.
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berang.

A03
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0

“

7.01 Dari plaat
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17.03 Isi programma.

1.30 Berita Ss

Na

,.

Krontjong

»

.

,

r

dan Stamboel.

£

Ke

14.00 Berhenti.
17.00 Roepa2 lagoe Ambon.

II 192, Batavia II!

(Car

bia

k

Maa

e

Seth

Bt
2

Na
Mi

P

Sani sa

19.20 Lagoe
mong.

:

Tata me.

gambang-kro- | 13.33
14.20

20.00 Tanda waktoe.
Islam.

PENJIARAN NIROM TIMOER.
Djawa Barat.

BR

Rebo

27

Te-

Ti-

19.40

|
:

25 Kapa
PROGRAMMA NIROM.
Penjiaran Barat.

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—
jatas 205 m. West-Java: Batavia

a.

Pemb.

Isi programma.

Primo

181, Solo 188, Tjepoe.

20.15

Kemis.28

Maart

Batavia II 197.

17.03
18.00
19.00
19.25

waktoe. Pemb.

6.03

Lagoe
gambang-kromong dan Pobin.
6.30 Berita Pers.
6.40 Lagoe Bali.

Accordeon

Penindjauan.

dipimpin

oleh

Frits

Tanda waktoe.

20.00

“ Lagoe Hawaii.

6.30

pada

pendi-

pakai-

» Terima kasih. Saja tahoe!”
Tocan Achmad
Basoeki pegang tangan toean Van Hees

jang

oesah

NA.

Jain-lainnja

biarlah

saja tahoe, sebab

ta'

saja ti-

dak akan ikoet main oentoeng-

diatjoengkan

boeat

pami-

tan. Sekarang sebagai penjimpan di Archipel
Bank,
toean
Achmad Basoeki merasa dirinja
| tidak terlaloe rendah boeat dja-

batan tangan dengan directeur
itoe bank. Ia merasa tidak kalah kedoedoekannja dengan siapa

oentoengan dalam doenia dagang. | djoega sebagai seorang merdeterseboet. Sebab ada oeroesan
ka jang tidak koerang soeatoe

lain, idzinkanlah saja pergi” ka-'

apa. Sampai diloear, di djalan
ta tocan Achmad Basoeki dengan
besar, hampir menoebroek olipat kwitantie dan
masoekkan | rang djalan doea kali karena |
oeang
kembalian dalam sakoe- | memanggil-manggil
taxi
ko- |

lain. Dari sakoenja ia pilih oe-

b | ang kertas jang warna koening,

boekoe noti-

a- | tie, sehingga ini lembaran dari

embilang banjak terima katocan Achmad Ba

f 50.- terpisah
kertas lainnja,

lia

dengan ocang

Depan gedong bioscoop

jang

disewa

diserahi

f

onderdistrictshootd |

3

sekarang

8dir

5

onderdis-

1939

dan

BAGIAN

Tha-

oleh rombo-

III.

Menonton di Thalia.
Banjak
mengharap hari habis boelan,

oemoemnja

hari ga-

djian boeat pegawai negeri dan
kantor-kantor partikoelir. Tetapi njonja Basoeki diwaktoe belakangan ini hari habis-boelan
itoe tidak

menjebabkan

sesoe-

atoe pengharapan, malah sebaliknja dari itoe, djikalau seandainja dapat djanganlah ada itoe hari.
Soeaminja baroe da-

oeang dari toko-toko jang
memegang

dan menga-

mat-amati
boekoenja, paling
siang tanggal 5 tiap-tiap boelan.

Djikalau djatoeh hari besar a| tau

aa naa

diadrestan

dangan“,

2

kebetoelan

chefnja

toko

jang haroes memboeboehi tan-

dan

. Madoera

ag Tinggi

Mah mina - Ma

:

Islam

pada

,,Mah-

8, MrC -Tel.610 Mc.

Cah,

terhitoeng ognkos kirim

pada toear Anwar

Senen

107

Tjokroaminoto

Batavia -Centrum,

p/a ,,Pcman-

telefoon

:

1440

WI.

1

Denga Mounenggoo lama-lams centoek membelinja, soepaja

penghabisan

intai

-

di

dengan permin-

mendapat

Mangenanah

pensioen

Sun

E2ARAA

hati

roemah

ambtenaar
Mas

doenia da-

ter

kita

Toean

demonstratie
dengan

boeat

dari

tidak

ban bagi
membeli.

di

kasi

radio2

berkewadji-

'Toean

boeat

Noordwijk 21
Tel. WI. 2770

Mintalah kita poenja atoeran

S.S.
Dipindah dari Noto ke Djokjakarta t.R.M. Poerwodihardjo haltechef 2e klas.

membajar

Batavia-C.

jang gam-

pang.

Tidak djadi dipindah t. Soemarko,
klerk pada Exploitatiekantoor di Batavia. Benedenstad
ke Inspectiekantoor IV di Poerwokerto.

toko lagi mempoe-

datang

toestel jang paling baroe,

Ab-

njai hari pembajaran (betaaldag)
jang tertentoe dan biasanja tang
gal 10, 15 atau 20, sehingga reke
ninglooper
kantoor tocan Achmad Basoeki poen beloem membawa oeang pada hari2 diwaktoe
crang jang soeaminja
bekerdja
di Gouvernement atau kantor besar soedah
mempoenjai oeang.
Meskipoen
dihari
permoela'an
boelan njonja
Basoeki biasanja
tidak bisa memenoehi kewadjibannja tentang pembajaran kare
na beloem dapat ocang dari soeaminja, tetapi diantara pembawa
rekening ada sadja jang seolah-

roomah.

Djika Toean kasi kita sedikit kabar atawa telefoon maka dengan segala

soeka

Beberapa

era

Agama

Boeat abonne »Pemandangan“ jang tidak ada toenggakannja:
305 sen seboeah terhitoeng ongkos
:
: kirim. 1 Pemesanan haroes

o

|

Terhitoeng dari

Djawa

KA RGANGA

trictshoofd Ze klas dires Bogor. |
Dept. van Financi&n.
December

Pengadilan

Radio

service

Djawa.

menocedjoe keroemahnja dengan
mampir sebentar di kantornja.

pat

ka-

ki jang satoe toempangkan jang

.”" djawab

an

mentara pada voorzitter landraad

ki toeroen, tidak lama naik lagi,

soeroeh

deh masoekkan dalam

Diangkat

t. Mr.

klerk
pada Dept.
t. R. Soediarto, vo-

SEDIKIT

Tana

se1e

beschikking dari voorzitter landraad Soerabaja,

Toetoep.

sementara

A2

e

2e klas dires. Tjirebon, t. M. Inin

Diangkat —

ngan
koemidi
bangsawan
di
Mangga Besar taxinja berhenti
sebentar toean Achmad Basoe-

song jang liwat. Ia doedoek diini kendara'an,

TINGGAL

ai

Justitie.

lontair.
Inlandsch Onderwijs.
Moelai
29 . Februari
dengan
permintaan sendiri dipetjat dari
diensi t. Ganda
goeroe-bantoe

podjok

kiri

ara

Hin

di Medan.

Pemboekaan.
bagaimana

diserahi |

Fe

Muziek dansa.
:
doerrachman, sekarang
ambteoleh Band Robert Pikler. | naar ter beschikking oentoek se-

mendjabat
der Marine

N
H

(Dalam bahasa Indonesia)
PENOELISNJA:
Mr. Notosoesanto, Griffier

hormat

Tanda
waktoe.
Permainan
piano.

Oentoek

dikan.
Merkelbach concert.

| tocan tahoe
.nja boekan?”

B.B.
sementara

Leo | £R. Jotoprawiro, bekas pakhuismeester pada Opium dan zoutregie di Selatpandjang.
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Morein.
21.00 Omroep-Orkest.
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Bandoeng 11 192 dan III 50,
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15 sen.

1 botol

Band.
taart sendiri, karena habis wak20.00 Orkest Alfredo Campoli. | toenja dienst, dipetjat ekigan

Cheribon 192,
108, Oost
Pekalongan
92, Soe- || 22.00
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ye:
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Pn

1

Semoea toko obat Tionghoa ada djoeal atawa beli pada:
Hoofdagent : MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, Toko Tiga No. 64, Batavia.
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28

boleh
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dan | 12.00 Tanda waktoe Pemb.

Krontjong

Stamboel.

Kemis,
aa
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begitoe
:

bakerdja,

hingga

bapa

jang

19.00
soerat kabar | Ben
19.00 Pembatjaan
£
14.30 Toetoep.

20.00 Lagoe

baik,

kaloewarga

atas

Orang'

Krontjong Origineel
| Oleh
Studio Orkest.

velet

ia dapat mentjapai

kedoedoekan

| 12.30 oleh
an
ra
Studio-Orkest.

b
:
Sebrang.

Bra

dan

telah

2
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Rea

Ea

Lagoe

Soerabaja.
2

2

Sehat

Doerasim dari

| 12.003 Loedroek

Du
Y.D.G.
8

Zender

:

Pemb,

waktoe..

Tenda

SU

TI

SATOE BAPA JANG GAGAH

dan III 50,

medja

dimana

siang dan malam

terletak doea reke

ning, satoe di tangannja. Ia ma-

soek kamar semboenjikan soerat
tanda penaroehan ocang di bank
dan boekoe
chegue, kemoedian
Gekati isterinja.
Ia

jang

, ini,

ini!

Ada

oe-

angnja?” tanja isterinja dengan
sodorkan itoe tiga rekening. Dari
toekang penatoe f 3.20 dari toekan roti f 1.50 dan dari Singer,
tjitjilan mesin mendjait tiap- tiap boelan f 3.—

paling besar di tanah

»Boeat apa
dja

tahan, bajar sa-

sekalian”.

»Masih
Seda
Sewa
roeng

ada lagi ocangnja” ?
us b tidak”!
roemah beloem, wa-

beloem,

listriek,

air,

ba-

jar gedoek, toeang minjak, tjitjilan toenggakan padjak, tidak
tjoekoep
kalau haroes dibajar

1

semoea”.

»Saja bilang bajar sekalian”,
:
kata soeaminja. ,,Nanti toch daSh
pat oeang lagi”,
Ada,
djangan takoet!” saoe:
»Djangan
toeroet tjampoer
socaminja dengan merogoh sakoe
atoeran membajar,
bagaimana
nja. ,,Ini dia, berapa
maoe?” .
saja poenja maoce sadja” saoe
t
Ampat oeang kertas hidjau ia
isterinja jang soedah pegang
taroh dimedja, kemoedian bebera
olah tidak maoe mengarti, tangpotlood boeat toelis dibelakang
75
gal 2 soedah sama moelai datang | pa ocang perakan, talenan, pitji- | rekening Singer:
&
5
tanggal 11”.
2
menagih.
san dan senan.
»Saja minta kau toeroet kema
Begitoelah itoe hari, kira2 djam
oean saja” dengan gagah reboet
l
setengah lima toean Achmad Ba»Bajar sadja sekarang semoeitoe potlood dari tangan isteri4
F3
a” kata tocan Achmad Basoeki
soeki sampai di roemah, ada tiga
nja, berdiri tolak pinggang
dan
toekang rekening dipekaranganlengan keraskan soearanja pada
kedip-kedip.
ken
nja. Melihat tocan-roemah ma- itoe perkata'an ,Semoea” karena
»Baik, tapi tidak oesah ma- A
soek, mereka itoe memberi hordalam hatinja riboean rekening
337
rah-marah.. Apa barangkali
meniat dengan agak bongkokkan di
sematjam itoe sekarang dapat dimang baw

da tangan tiap-tiap kwitantie
jang dibajar, tidak ada, sering
menoenggoe hingga beberapa

goet. Sampai dalam roemah toean Achmad Basoeki menjaksikan

seperti

hari sesoedah hari terseboet.

isterinja-

nja,

rinja jg. disamboet dengan mang
doedoek di korsi dekat

a

bajar.
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biasanja” djawab isteri.

ini?”

oeang lagi selaini

(Akan disamboeng ).

Di

