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' Mussolini katoem

poetoes

i m

ini

“kaan

san kkita Tak

Boe-

naga Indonesia

Aa aan
land aa

mendjabat

1.

praktis tjoema

dipakai sebagai ,,tenaga kasar”

sersan Indonesia, apalagi kalav
serdadoe Belanda itoe kawin).
Dari itoe perloe soal ini dikoepas kembali di Pedjambon.

, bahwa kita pro defensic
keadilan

-sesoeai dengan kemampoe1 Indonesia. Pendek kata:

Luchtmacht

dibelandjai

sama sekali oleh Indonesia. Djoe-

ya luchtmacht disini sebetoelnja |
iamboengan atau sebagian dari
luchtmacht Belanda di Nederland:

lebih dan tidak koe-

Djadi

Dan soepaja maksoed in
, kita tidak boleh

me

apa apa jang ada did:
teroes-te-

idak memakai

3.

masoek oeroesan

pahwa pegawai pada luchtmacht

ted€ng:

“kia dan Hongaria,

perdjandjian

dntara
Perantjis, Inggeris,
Djerman dan Italia, dimana

“ Ndoedoekan kaoem djadjahan
"italia di Tunis dan peroeba-

di Eropah meroepakan direc
torium dan akan mengganti kedoedoekan Volkenbond.

“dimana pada permoelaan ta

Rem

Eropah
akan dibagi dalam
4 aliran pengaroeh dan am-

|

pat negeri itoe bersama-sama haroes membasmi aksi
dari kaoem komoen:s.

1

dalam

man,

terhadap kemer

:

-

|

Suez-conventie,

hoen 1945 Suez-kanaal
haroes diboeka pintoenja oentoek segenap negara dengan
mendapat kemerdekaan dalam hak2nja.
Danzig
dan Oostenrjk haroes tetap kepoenjaan Djer

dekaan oentoek memeloek agama.
Kepada bangsa Jahoedi Djerman akan diperke | SYMPATHIE

AMERIKA

KAT.

SARE-

:

“New
ter-J.B,)

York,
Minggoe (Reu
— Menoeroet
referen
baroe-baroe ini, jang dilakoe

toe praktis meloeloe tenaga Be-

ing, maksoed jang kite

- Rhemenia, Bohemen, Slowa-

de-

an | “Ikan oleh Instituut Amerika boeat
a-

erlaloe tadjam dalam koe“kita tentang sesoeatoe
bertalian dengan oesoel jg.
n diroendingkan di Pedjam
6

Oe.

Hanja

dengan

»kar A

'boeka” soaf sepenting se-

3 slagkruiser itoe akan da

iroendingkan

Pa

te-

|

NVloot

toek Indonesia dibelandjai begi
ni:
:
- Ongkos boeat pembikinan di-

pikoel

oleh Nederland, sedang

ongkos
boeat exploitatie dipikoel oleh Indonesia. Dimana per
loe Nederland menjoembang pa
“ling banjak 5 millioen roepiah

goena exploitatie-kosten tadi.
Dari adanja atoeran demikian
itoe, teranglah

an

sang

,,lboe”

r.emban ,,baji”

jang

Indonesia.

toe pendjagaan keselamasi ,,baji” haroes
ditangoleh si ,,iboe”. Menoeroet

pan lain orang, maka Inia itoe ialah sebidang ,,peingan” jang
dimiliki oleh
erland. . Dari itoe ia disen »Nederlandsch--Indie”.
08 “pendjagaan, soepaja
arangan”
tadi tidak moe-

dimasoeki

binatang boea:

orang

kiranja, bahwa

mengganggap

armada

doeca

perbandingan

e ,seperti ,,baji” dan ,,pekagan”,
terang
sekali,
bah-

kalau orang maoe berlakoe
, semoca ongkos defensie

s dipikoel oleh Nederland.

boeka dompetnja. Begrooting
1940 misalnja menoendjoekkan
angka-angka tentang pengeloe-

aran ocang oentoek marine seperti dibawah ini:
Pengeloearan di

Nederland

201/, millioen

Pengeloearan

di

Indonesia

351, millioen

Total

56

millioen

Negeri miskin seperti Indonesia dan poela memang boekan
kewadjibannja
diharoeskan mengelocarkan

hoennja

oeang

rata-rata

tiap

tiap

ta-

50

millioen

roepiah goena oeroesan dan ke-

memboeka dompetnja. Kea-

pentingan Nederland. Ini soenggoeh tidak adil dan bertentangan
keras dengan kepentingan Indo-

Peang map ialah seperti

nesia. Dari djoemlah 56 millioen

nesia

sama

sekali

tidak oe-

roepiah
idonesia. “Doeloe le-

ma oentoek men-

tadi

Nederland tjoema

menjoembang

5 millioen roepiah,

jang dimasoekkan dalam post
»penghasilan”. — Ketidak-adilan
tadi

erloe.. Te

lebih

menjolok

mata,

djika

kita peringatkan disini, bahwa
tenaga Indonesia diasingkan dari

| marine, terketjoeali pada bagian
jang rendah-rendah dan kasar1 atau sebagiah dari leger

5. pengembalian
bekas-bekas
djadjahan Djerman dalam

. waktoe 20 tahoen.
6.

sele-

lah dilakoekan 7 boelan lamanja
peperangan, pendapat oemoem di

kedoedoekan

Toerki-Syria

Minggoe (HaHari ini telah

ditanda tangani

perdjandjian

jang dihim-

2

Perdjandjian persahabatan antara Toerki dengan Syria ditanda

persahabatan antara Toerki de.

tangani.

ngan Syria.
Langsoengnja di
gedoeng ministerie
bagian oeroesan loear negeri dari Toerki

enam

jang ditanda tangani oleh ambassadeur Perantjis Masigli.
Komisaris Tinggi dari Perantjis di Syria dan minister Saracoglu.
Ketika menanda tangani perdjandjian
itoe
ada

hadlir

poela

sekretaris

dari

Toerki bagian oeroesan Ioear
negeri, Menemecoglu dan pembesar dari ambassade
Perantjis dan ministerie Toerki ba-

. gian oeroesan loear negeri.
Pedato2 diadakan oleh Sara
coglu, Massigli dan Puaux jang
menjatakan, bahwa moelai kini
perhoeboengan Toerki
dengar:
Syria akan mendjadi baik sete
roesnja,
Pertemoean itoe memperkoeat adanja
persetoedjoean
sementara jang diadakan pada 23
Juni 1939 dimana diadakannja
setelah membereskan soeal Alex
andretta,
Manoeuyres Amerika
New
York,
Senen

asankasan

vres ini akan ikoet 130 kapal
perang dan 500
pesawat perang. Dan peladjaran perang
ini akan
diloeaskan
sampai
oeten di Oetara,
poelau
Wa-

ke, Guam dan Philippina di Ba
rat dan poelau2 Kanton di Sela
tan.

Toedjoean pertama dari diadakannja manoeuvres itoe ialah
oentoek mentjoba adanja pangkalan2 jang baroe, Manoeuvre3
itoe akan dilangsoengkan sampai tanggal 18 Mei j.a.d.

&

Tidak perloe sepesial.
New York, Senen (Trans
ocean-J.B.) - - Minister Amerika bagian
oeroesan
marine,
Charles Edison merasa tidak setoedjoe membikin armada spesi
al oentoek keperloean di Pacific.

Edison

jang . mengoendjoengi

djoega
pada
waktoe diadakan
manoeuvres Pacific dri armada

Amerika di Los Angeles kemaren memberi keterangan bahwa
ia memandang membikin armada

spesial oentoek Pacific tidak ha“nja tidak perloe sadja, tetapi ba
noeuvre besar-besaran dari ar-- rang seroepa itoe. adalah sangat
mada Amerika pada hari ini te
mahal harganja.
lah dimoelai
dengan berlangsoeng di Pacific. Dalam manoeu
(Liat samboengan di pagina 8)

(Transocean-J.B.) : —

Tjara pengesahan
tahan

Ma

damar

barce
nen

oleh Wang

Ching Wei

ti-

Jak akan beroepa barang
lainnja
daripada sebagai
perkakas ditangan tentara Japan.
»Penjoesoenan

pemerin-

tahan jang demikian itoe
tidak akan mempengaroehi kekoeatan pertahanan
jang ada pada bangsa
Tiongkok dan ketjoeali i-

jang lebih berat lagi kepada In-

M.T.

Kai

ngan, bahwa Pemerintahan baroe jang dipimpin

Gonesia dan pendoedoeknja. DjaBa naat - da meroepakan
,,obat

akan

toe tidak

diakoei

leh doenia
raja”
Chiang Kai Shek.

In-

beroepa per-

(Reuter):
Hari ini Chiang

litik Nasional memboeat
pidato jang berisi ketera-

Dari itoe oesoel 3 slagkruiser
dengan sendirinja tidak bisa kita
terima, selama kedoedoekan politik dari Indonesia tidak diperbaiki. Karena oesoel terseboet
mengandoeng pemberian beban

koeat"€jang akan membikin

Se-

Shek pada pemboekaan si
dang Kongres Rakjat Po-

politik dari

donesia lemah.
Soepaja sidang ramai dapat
meraba-raba betapa isi dan tjorak soal 3 slagkruiser itoe, besok
akan kita landjoetkan koepasan
kita.
Boeat hari ini kita toetoep dengan oetjapan: perbaiki doeloe
kedoedoekan politik dari Indonesia, baroe boleh bitjara pasal

$

Chiang Kai Shek menerangkan, bahwa soengoehpoen bang
sa Japan mengantjam dan men
desak kedoedoekan Amerika di

Chungking,

haroes dipikoel oleh Ne-

beban

Bangsa Tsjechia

Italia)?

£

derland.

tambahan

Djerman,

Pidato Chiang Kai Shek

(landmacht, luchtmacht dan zee-

koeatan defensie!

Inggeris,

3

Indonesia. seperti sekarang jaitoe seperti ,,baji” dalam selendang Nederland, selama itoe semoea.
perongkosan
defensie

macht)

tjis,

poen di Londen akan dikirim ke
Perantjis.

Ankara,
vas—J.B.) —

ea

lama

djandjian Ampat Negeri (Peran-

kemena-

EA

pembentoekan Polen baroe
jang terbentoek meloeloe atas daerah Polen.
pentjiptaan
persekoetoean
negara baroe jang terdiri atas Bohemen, Siowakia dan
Hongaria
dan
Donaubond
terdiri
atas Joego Slavia,

an dan boekan oeroesan Indo- 2 Kesimpoelan.
nesia. Soenggoehpoen demikiSari dari oeraian pada bagian
an, Indonesia diharoeskan mem
,pendahoeloean “kata” ialah: se-

»pekarangan” itoe melainmeloeloe tanggoengan jang

Menilik

'nosroet New York Times”

mendapat

melorot mendjadi 175.

oeroesan

itoe oeroesan keradja-

pendjahat boekan tanggoe-

ja alias eigenaarnja.

an Oemoem— maka me

Dahet.

alias armada oen

2

, disana-sini agak tajam

pai Tabah

xan kembali di Pedjambon.

Rentjana perdamian Mussolini
jang moengkin berdasarkan per-

soepaja nege

ngan. Sedangnja itoe jang meme
hak kepada
Djerman
dari 276

an. Dengan oesaha
ratoeran dari perdjandjian10en 1935 akan diroebahnja.

“mendjalankan — hal-douane
pesial oentoek Italia boeat
Djiboetis mengadakan pe
“mjelidikan baroe tentang ke

pengakoean

mperium. Dan dengan sendirinja
segala
ongkos haroes dipikoel
»leh
Nederland sendiri. Apalagi kalau kita peringati disini,

ti dan pikiran kita. Haberlakoe

.djoega

sendjata

2. mengadakan

praktek mempoenjai gadji seperti

sie tetapi oentoek memboeknesia asal berdasar

perloetjoetan

ngan bersama-sama, baik di
darat, laoetan, maocepoen di
oedara.
:

nja. Poen tjaranja pembajaran
(serdadoe Belanda biasa dalam

la anti Nan 6

bahwa p

dapat dinjatakan sebagai

| terketjocali beberapa
orang
Indonesia | jang boleh dihitoeng djoemlah-

i

kabar,

Tentang rentjana oesaha Musso! : Ii itoe lebih landjoet Bure

pangkat dan kedoedoekan jang
paling tinggi dan paling bagoes
didalam leger disini, sedang te-

menaboerkan be-

didengar

dapat memberi keterangan, bahwa dari soember jang sangat boleh
dipertjaja dan ditegaskan oleh artikel-artikel dari Virginio Cayda,
jang terkenal sebagai trompet N
s0 ini dalam »Giornale d' Italia”

Apalagi kalau kita ingat, bah

wa tenaga Belanda

poela

ampat-negeri jang ditjiptakan pada

ongkos haroes dipikoel oleh Nederland.

nan jang satoe

ri sekoetoe

jang moengkin sedikit hari akan dioerhoen

pe-

dibe

Chiang Kai Sher.

o-

kata

Menoeroet tjatatan pertempoeran militer jang di

adakan

selama

6 boelan

jang laloe, kata generalissimus, semoea penjerangan bangsa Japan di Sui Yuan-barat, Kwangtung-oetara, Hunan-oetara, Ho-

pei-oetara, Shansi-selatan dan Kwangsi-selatan gagal semoea.
Keroegian bangsa Japan selama waktoe itoe ada 230.000
orang jang mati dan mendapat loeka.

Sesoedah keterangan itoe Chiang Kai Shek memboeat seroean kepada segenap rakjat Tiongkok: ,,/Oleh. karena pepera-

ngan sekarang soedah sampai pada tingkatan jang ketiga, saja seroekan dengan sangat kepada segenap rakjat soepaja lebih membesarkan kekoeatan penolakannja, soepaja dengan se-

gera kita dapat mendjatoehkan bangsa Japan”,

Timoer

Djaoeh,

tetapi

kedoe-

doekan Amerika di Timoer Dja
oeh makin
lama makin koeat.
Diterangkan poela bahwa kea.
daan Japan didalam negeri sa-

ngat kaloet berhoeboeng dengan

sikapnja jang menjendiri
dalam doenia internasional.
Achirnja diramalkan, bahwa
perboeatan Japan ini tidak akan
lama lagi djatoeh,

Tjara

pengesahan

pemerintahan

baroe.

Tokio,
Senen (Tr.-Ocean):
Wakil
menteri loear negeri
menerangkan, bahwa Japan a-

kan mengesahkan pemerintahan
Tiongkok baroe dibawah pimpi
nan
Wang Ching Wei selama
1 boelan dengan de jure.
Tentang

pemilihan

Shanghai,

Gemeente.

Senen (Rtr.)

Daja oepaja oentoek mengaGakan pengawasan di kota jang
oemoem telah didapat dan akan
dilakoekan oleh Japan, jang me

z

oceroesan

nganggap pemerentahan dibawah
pimpinan Wang Ching Wei sebagai perkakas Djepang belaka.

Mereka jang ikoet dalam refendum itoe ada 844 jang menjata

Syria

MUSSOLINI MASIH BEROESAHA .OENTOEK DAMAI?
Paris, Minggoe (Havas-J. B.).—
lenoeroet pembantoe
bagian politik dari soerat kabar ”?' Ordre
mile Bure, dinjatakan
| bahwa Mussolini kini telah selesai deng
"rentjana perdamaian

ini akn kita ass | orium, keradjaan Nederland.
can koepasan kita tentang Dan dengan sendirinja, segala

g

“Amerika benda
berdiri
lakang negeri sekoetoe.

kan pengharapannja

“balai di Nederland .Dengan
lain perkataan: djoega leger
.masoek

dengan

'JANG TERPENTING
Djendral Chiang Kai Sek me-

didia

sia Temah

bersahabat

asa?

sanPE jokes.

Toerki

DJOENAEDI.

Administratie,

Arti cetjapan2 Churchill

tina aka membikin

R.H.O.

Penerbit: Drukkerij ,,PEMANDANGAN”
Sesoedah djam 4.30 sore 610 M.-C. — 672 WL.
Redactie: 1440. Administratie 1810 WI.
Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum,
Tarief Advertentie, keterangan kepada

-

.Diet-otndaste

KAN ON men un Cant

ngoemoemkan 5 candidaat oen-

toek pilihan gemeente manti pa

da tanggal 10 April.
Oleh golongan jang lama ha-

nja 2 orang jang dicandidaatkan,
Komisi pilihan jang terdiri aa
ri perkoempoelan rakjat Inggeris telah dikoempoelkan oentoek

membitjarakan aksi bangsa Ja
pan ini.

GA

ag

Ap

ee

Asal
PsA.
(|

Toean

s0

'altangkapanba:
pn jkk

Doeloe dalam s.k. ini telah diocmoemkan tentang penangka.pan2 banjak jang dilakoekan atas

| diri anggauta2 P.SI.LI. Bolaang| mongondow.

Berhoeboeng

ngan ini maka toean

oesoel

dari

de-

Abikoesno

Tjokrosoejoso, ketoea L.T.P.S.LI.
soedah bertolak menoedjoe ke

ialah pedato Molo- | Menado, goena penjelidikan. Seslan boeat oe- (telah itoe akan bertolak ke Bali

.

ssarabia, asal Sadja Roeme| betoel2 tetap meutraal, hal
tentoenja bisa diterima

Berhoeboeng

dengan

Selain rapat

adanja

kaoem djantan P.A.I. jang telah

ngan

“merapatkan perhoeboengan an-

tara pengoeroes dan anggautanja.

didirikan
telah
Sementara
angkat
di
a
sepoeloeh groep sert

| da sewaktoe-waktoe diserboe O-

jang ada

»Friderun”

pada

di

tang-

dah akan bertolak, ketika Iarangan baroe kepadanja dengan o-

' njatakan perlepasan tjita2 Roes

pisil diberi tahoekan, bahwa

“toe, maka teranglah, bahwa: se

tehniknja de-

kaoem

ri Sabtoe

ha-

“ kali inipoen ia meroepakan ke- ngan “pengawasan polisi sama
menangan- diplomasi lagi bagi | menjiapkan oentoek keperloean
Djerman, karena boekti2 menja |itoe seantero malam.
Larangan itoe kabarnja
ata
| takan bahwa hingga pada saat
ini Roemenia boekan mengoera- | permintaan Asiatic Petroleum

— ngi perhoeboengannja
Djerman melainkan

dengan

Coy. Aneta).

sebaliknja.

Selain daripada itoe, ada poe

soedah ladjoe sendiri.

,Tawali”

mengedjoetkan, ialah
la jang
pedato Winston Churchill, men-

Kapal ,,Tawali” jang lebih doe
katanja kandas
loe dikabarkan,

teri Marine Inggeris jang terke

dalam loempoer, kini soedah da-

| mal, dimana ia menjatakan, bah

pat ladjoe

| wa peperangan akan dimoelai
|. dengan benar2, dan bahwa poli

dengan sendiri, pada

tangga 30 Maart pada djam 1 ma
lam.

| tik blokkade hendak diperkeras
— lagi.

| Minta perhatian Politie

|

Sepandjang oedjar Reuter ha

Br. menoelis :

“ri ini, jang teroetama sekali hen.

Kalau kita djalan masoek ke
Eijkmanlaan Bat. C. tentoe

.dak dihalangi oleh Inggeris ia— lah pengangkoetan2 barang ke
.Djerman, teroetama sekali jang
— didjalankan melaloei djalanan
“kereta api Trans-Siberia.

sampai

dioedjoeng,

dapati

internaat

kita akan
verplegers

(pleegster) disana.

” Demikianlah

Hal ini berarti, bahwa pe-

beberapa

lam jl. di internaat

ngangkoetan2 barang2 bahan In
donesialah jang sangat dipen| tingkan.
Soedah
barang-ten-

djoengan

ma

. bahagian

poeteri telah mendapat

koen-

,,pentjoeri”, jang ma

na roepanja maoe mentjoba me
| metjak pintoe salah satoe ka-

toe jang demikian itoe bisa me
— njebabkan terhambatnja penge
— loecaran barang djoega. Tetapi
— .menoeroet berita2, segala?nja

— toe dibajar kontan. Meskipoen
demikian, ta? oeroeng sedikit ba

— nja hendak neutraal dengan se-

djatisnija neu tree artinja tetag |
se

hebibab cengan dengan negeri

' koetoe

dan tetap poela dengan

' negeri

Djerman.

2

:

.

»|

Be

|. Achirnja, jang amat menge— djoetkan diantara berita2 itoe,
“dalah “dikelocarkannja ,,Boekoe.
Poetih-Djerman” oleh menteri |
Oeroesan Loear Negeri, karena

“didalam ,,Boekoe

Poetih” itoe

dimocatkan document2, jang da
pat dirampas
ketika Djerman
mend'loekkan

iboe kota

Polen,

jani Warscehau.
—.

—.

Document? itoe mengandoeng
pembongkaran, bahwa ambasa-

deur2 Amerika Bullitt dan Ken. nedy ikoet acbief dalam mengan
. djoer2kan Polen oentoek melawan kepada Djerman.

Soedah barang tentoe hal ini |
besar. artinja,. teroetama. sekali

Amerika bisa ikoet terseret-se.ret. Itoepoen djika setjara opi
sil perboeatan Bullit dan Kenne
dy.

|
Soeara

pers

dari pehak

Se-

koetoe menganggap bahwa pengoemoeman Boekoe Poetih itoe meroepakan toedoehan ke-

|
—.

' ras kepada president Rooseveli.
Itoe agak moestahil, sebab

djika benar demikian, seakan? |

Djerman

ingin soepaja menda-

pat tambahan moesoeh satoe Ia |
-9

|

Betapapoen djoega, segala ke |
|. djadian itoe tidaklah menambah
soeroet api, melainkan menam-

:
bagai terseboet dibawah.ini
ThaGroep Kwitang Ketoea M.
Keo
Poel
mat
brani, Groep Kra
Taep
Gro
| toca H. I. Moechtar,

sanja, maka dengan mengambil
lain,

jaitoe

memboe-

djoek
seorang Istri Indonesia
jang djoega berdiam di Kroememegang djabatan,
| koet, dan
Onderwijzeres
di Alketirijah

nah

gh
Groep Sawah Besar Buddin
Pa.
Ketoca Moehd. Aloei, Groep
,
sir Poetih Ketoea Moehd. Alie

Groep Kroekoet Ketoea Moehd.

sekaliannja te

tersenjoem, dan
memboe
lagi ia agar mengoend
rempoean2
Arab di kampx
terseboet.
Tetapi jang mendjadi bahaja
disini “karena kebanjakan dari
kaoem lelaki Arab di Kroekoet,

terdiri.

dari

golongan

Oe-

laiti (Totok).
'Oeraian ini telah bersioel roepanja dikoeping
mereka.
Dengan lantas mereka bekerdja,.dengan mengambil

tindakan
Istri2

jang djitoe, terhadap
mereka.

— Onderwijzeres

tadi telah diantjam,
maian

tadi

roemahnja,

akan
nistjaja

ia

di

ag

meminta maaf, dan bersoempah,
bahwa keramaian itoe ta? akan
“ Tetapi

Alwie, Groep Djembatan Lima
Ketoea Moehd. Tamim.
Sebagai oetoesan dari afdeeling sport diangkat Toean Dack
lan Nasir, Voorzitter Sportorga
oenBetawi
nisatie Pemoeda
toek tahoen 1940/1941, dan ber
didalam
hag toeroet berhadir
rapat-pengoeroes

wi sebagai
sport itoe.
Terhadap

wakil

Beta-

Kaoem

dari

badan

tjabang
economie,

jang hingga kini koerang men
dapat perhatian dari pada angmaka
Betawi,:
Kaoem
gauta
H.
an
Toec
badan ini
voorzitter
Tarbin Moehadjilin, telah mem

kesempatan oentoek mebila keras'| beri
aandee!
ngangsoer pembelian
diadakan di |

LN
Me
J
slag dari pekerdja'annja. . Onderwijzeres
ini dengan segera

terdjadi.

Rameni.

Ketoea

ep
Ketoea H. Moecala Roem, Gro
eh,
Nas
hd.
Petodjo Ketoea Moe

djamkan
roemahnja,
perkakas
roemah
tang
oentoek kedatangan me
rempoean Indonesia ini «
tiada mengetahoei soeato
telah moefakat dengan

Laloe

Tinggi

Ketoea AbGroep Kemajoran
Jul Gani, Groep Tanah Abang

school soepaja ia soedi memin-

itoe.

jaitoe se-

nja poela ketoeanja,

2

jang harganja f 25.— seboeah
jan
:
“didalam 10 boelan lamanja.

ane

toe tahoen jang telah laloe telah

“ntara mana ia menerangkan bah

wa

dang2

seorang

pemimpin

mendjoewal katjang go-

reng telah mengantongi
jang ditrimanja. Artikel

koetib oleh soerat kabar

Po”

Oewang
tadi di-

,,Keng

dengan diboeboehi ketera-

ngan bahwa jang ditoedoeh

de-

ti
ngan perkataan pemimpin tadi
moesti Pak Wongso
lain
dak
(Wijnhamer). Pak Wongso jang
merasa dihina kehormatannja Ian
tas memadjoekan klacht.
Landraad dikepalai oleh Mr.
de Haas.
Tjoa Hin Hoey dideNjonja
keterangannja menjangkal
||! ngar
segala toedoehan dan menerang-

kan bahwa dalam toelisan tadi ia

tidak menoedoeh seorang siapa
poen djoega. Artikel tadi ditoelis
boeat kepentingan oemoem dan
peringatan
sebagai
diperboeat
elan2 sompo
koe
bagi semoea per
k beres
tida
cial jang kerap kali
nga
dalam oeroesan keoewa n. Ter

Tjoa

Hin

Hoe: 21

njonja Tjoa Hin Hoey telah pernah

“minta

Pak

Wongso,

pertolongan kepada
waktoe

ada

gambir Pak Wongso

pasa

disoeroeh

klacht.

Ia

dapat memboekti

bahwa ia pekerdjaannja men
wal katjang goreng dengan be-

lastingbiljet jang besarnja kira2 |
f 180.—'

dan bahwa

ia pemi

pin dari soeatoe stichting boea
pekerdjaan social, jang mempoe-

njai kapitaal.f 3.500,— dan se
mendjak dipegang Pak Wong
mendjadi lebih besar oewangnji

jang ada didalam kas.

:

Sesoedahnja keterangannja doe
wa

saksi

lagi jaitoe toean Sa

roen dan toean Ling King Tjiang
diperiksa maka terdakwa lant
diperbolehkan
membikin
pk
dooi.
Dalam pleidooi terdakwa me
nerangkan bahwa klacht tadi se
betoelnja dapat dorongan dari ar.

tikel jang dimoeat dalam soerat
kabar ,,Keng Po” dan perasaan
chawatir dari publiek jaitoe cha-

watir

bahwa

nanti lantas akan.

ada peperiksaan dalam hal keoe-

wangan. Menoeroet terdakwa ka

tanja artikel tadi lantas ,,Uit het
verband gerukt” (di tjaboet dar
ia poenja perhoeboengan). De
t
iden
| ngan pandjang lebar ia mene
hadap pertanjaannja' Pres
oet
jeb
men
ia
rangkan bahwa Pak Wongso tiapa
kena
ad
Landra
joepend
dak boleh dianggap sebagai peang
seor
n2
ataa
kan perk
impem
mimpin maka Pak Wongso se
dan
ng
gore
wal katjang
an
rang
toelnja tidak tersangkoet dal
kete
i
pin terdakwa member
oem
per
t
perkataan pemimpin jang ada da
bahwa itoe tjoema boea
alam artikel terseboet.
Dan lagi
pamaan sadja. Terhadap perk
Pak Wongso poenja pekerdjaan
taan ,,kantongin” jang terseboet
tidak meloeloe mendjoewal kadalam artikel tadi ia menerangma
tjoe
tiang goreng, djadi jang diseboet .
lain
k
tida
itoe
wa
kan bah
Tjoa
ja
kan
seorang mendjoewal katjang
Njon
ma”,
berarti ,,meneri
menen
goreng
boekannja Pak Wongso taho
Hin Hoey soedah 5
terjang ditoedoeh.
en
djadi journaliste dan beloem
Kemoedian peperiksaan ditoesangkoet perkara apa2. Pertanja
toep dan nanti pada hari Senin
an lainnja tjoema berhoeboengan
n
at
ara
soer
jang akan datang akan dioemoem . '
oew
gel
pen
gan
den
kan poetoesannja
perdan
,,Istri”
n
kabar boelana

1

SEN
OR

Ke Tjiandjoer dan
Daerahnja:

roepanja onderwijze-

antara Pak Wongs

njonja

perloe

mendapat

perhatian

ia-

lah pembikinan sal& dan dodol,

&

jang

ES

banjak poesatnja di Ga-

-

:
3

roet. Disitoe ada paberik2 sal& 3.
res ini takoet maloe dari kaoem
terseboet.
mar dari internaat
dan dodol jang mempoenjai —- |
Beroentoeng hoofd internaat P.A.L., ia telah dapat memboeagent djoega di Djakarta ini.
lekas dapat mengetahoei hal ini . Ijoek satoe familie jang berdi
EWADJIBAN
PARA
AHLI
EKONOMI
Ini disebabkan oleh karena da- 2
itoe de- Lam disebelah roemahnja, depentjoeri2
sehingga
lam perdagangan itoe didapati
ngan
bertjakap2
jang lemah |
VI
(Penoetoep)
kemadjoean.
Agent dikota ini
lemboet, sehingga familie tadi
gia hi Me en mena telah soedi mengadakan sekali- S ZBETOELNJA karangan ki- Boleh dikatakan, bahwa ongkos ialah toean.M oh. Ali, jang
(Si
tempatnja di Kepoeh Oost 290.
tertoetoep,
Na sada banya telan penah
membelinja soedah
an itoe diroemahnja.'
Kabaran.
ta soedah akan
kita habisi
— kali mendjadi kechawatiras
Menoeroet
penoetoerannja, ka- 3
didjoeal
jang
pisang
ini telah sampai poela roepanja
sedang
sampai hari kemarin. Tetapi oleh
mereka jang tinggal disana.
tanja
pendjoealan
penganan “ 1
lebihnja
ditelinga
kaocem Oelaiti.
Kabaroe 10 bidji. Djadi
karena ada jang memandang pertsb.
sampai
di
Soematera
di- 1
Beberapa boelan jang lamloe oentoek inenjeboetkan djoega
masih membawa hasil jang bainternaat | oem Oelaiti ini telah.mengadapau (tahoen 39) di
waktoe
jang
achir
ini.
Disana
kan
rapat sesama bangsanja,
njak, berlipat ganda banjaknja.
beberapa daerah jang masih ada
bahagian poetera poen telah be |
ada sepecial jang meminta soe-“
Apabila ini dioeroes dengan
harapannja oentoek ,,digali” . haberapa kali pentjoeri mentjoba | dengan permoefakatan oentoek
paja banjak dikirimkannja.
4
mengadakan amoek di roemahsilnja, maka dapatlah disini kita
baik, maka tentoelah akan mem
mendjalankan rolnja, sehingga Permintaan
ini
masih
beloem
besar.
dapat djoega hasil sedikit2 oem 'nja familie tadi, Besar ketjil, loeloeskan permintaan itoe, mes- bawa manfaat jang
sampai keseloeroeh daerah Soei dalam
ketjoeal
toea dan moeda. peninggal roe
Pisang tsb.
kipoen tidak semoea dapat kita
pama handdoek, tjelana pandak.
matera, melainkan baroe sampai
toe
beserta tamoenja,
roemah2 makan dipakai oentoek
penoehi sebagai apa jang dimindil. jang kebetoelan tinggal di- mah
dibagian terbatas. Ini moengkin
takan. Ini kiranja soepaja dimakpembasoeh moeloet, banjak se2 djantan atau betina akan diha
loear kamar.
disebabkan oleh halnja sebagai, 3
| biskan djiwanja.
2
nga
kali djoega jang
dibikin sale.
loemi.
jang
diseboet oleh pepatah: On- |“
sekarang
Roepanja sampai.
' Diroemah
familie tadi soeOemoem mengatakan
IndoneInipoen terdapat dalam roebekend
maakt
mereka (pentjoeri2) itoe masih | koer ada berdiam seorang jang
onbe
|
sia adalah negeri jg. kaja raja,
mah2 makan dikota. Moengkin
pandjang harapan akan - menmind.
Tetapi
bilamana
ada
terkenal
sebagai anti P.A.I.,
nanti poen akan dimamakmoer, banjak hasilnja. Baik
bahwa
dapat hasil jang loemajan dari Z. Sh. namanja, telah mengeta
jang
maoe
menjingsingkan leloear ataupoen dalam negeri osak 'djoega sebagai ,,vruchten
internaat. tersekedoea-doea
ngan
badjoenja
goena oesaha ini,
hoei bahwa ia akan diamoek
op “water” jang kini kabarnja
rang dapat
mempersaksikannja.
maka
daerah
Seberang
akan meboet.
beserta familie disitoe, telah be
Behoeboeng dengan koendjoesoedah dibikin pertjobaan oleh
Kesemoeanja ini perloe men
rasakan
enaknja.
Lapangan
pen”
kerdja sedapat terhadap P.A.I.
ngan kita Tjiandjoer dan daerah
Economische Zaken.
tjarian
rezki
orang
tak
oesah
k
dapat perhatian dari jang ber- . dan kaoem Oelati. Maka toean
Ketjoeali- itoe pada waktoe
nja itoe, kita poen mendapat pe-.
atir. Dimana2 masih loeas lap
wadjib (politie) agar dapat kiZ. Sh. poen telah berhasil, dan
achir2 ini tersiar berita, bahwa
noetoeran satoe dan lainnja jang
itoe..Dan semakin tjepz
ranja keamanan disana mentelah berdjandji jang kaoem P.
loear negeri memboetoehi doe- ngan
bisa mendatangkan mata pentjagerak
kita,
semakin besar poel
djadi terpelihara.
A.I, ta' moedah dapat menginrian djoega.
Ketjoeali didaeran
ren dari Indonesia, ada jang
kesempatan
oentoek mendap
djak rosuahnja familie 1toe.
Tjiandjoer
didapati
sajoer2an,
menghendaki dengan roepa le- |
lapang
penghidoepan.
Tetapi kelihatannja PAI.
bocah2an dan lain2 maka ada
pok (seroepa dodol). Inilah jg
Lah. meloeapnja, bahkan namSelandjoetnja setelah kita
ada
menantang teroes, dan ber
lain daerah lagi jang hasil boesebetoelnja haroes menarik per
pak hendak mendjilat2.
kedar
mengemoekakan bebera
niat pada hari Minggoe jang aPoen president Rooseveli me
minja. sampai dikota besar mahatian para ahli €6konomi jang
tjatatan
ini jang
tjoekoep o
kan datang, rapat kaoem Istri
nerangkan, bahwa
“pada saat
soek kedalam
restaurant, dipaberpraktek, jang dalam ingatoek
memadjoekan
beberapa 8:
P.A.I- mesti dapat diadakan di
Ini sangat sedikit sekali harakai sehabis orang makan, jaitoe
tannja selaloe terpikir kemakran, maka jang paling achir oen
:
pan oentoek bisa diadakan aksi kampoeng tersehoet.
pisang.
Daerah.ini ialah Pemoeran rakjat.
pi
toek mendjalankan segala ini ia
Roepanja
P-A.I.
soedah
Joeperdamaian,
keterangan mana
laboehan Ratoe, Disitoe orang
Apabila ' mereka itoe soeka |
lah mereka jang berkewadjib
pa
apa
jang
telah
kedjadian
dimoengkin didapat sesoedah Sum
dapat membeli pisang setandan
bersikap
,,tjepat kaki ringan
jaitoe
badan2 jang bekerdja di
masa
toneel
,,Fatimah” di gang
ner Welles tiba di Amerika.
dengan harga moerah sekali. Patangan”,
maka kiranja oeroepangan
ekonomi. Kita harapkai
Kenari, dan kalau tidak dengan
Kalau
tidak bisa damai tenling mahalnja ialah 25 s€n sesan ini akan bisa djoega dioekeselamatan kepada mereka ja
perantaraan jang berkoeasa ten
toe perang teroes.
tandan, padahal pisang itoe terke.
roes olehnja.
miemakai ketjakapannja dan|
toe
P.A.I.
akan
binasa
pada
ma
Dan kalau perang teroes, ten |
nal djoega besarnja. Apabila piDaerah jang terkenal dengan
tjerdasannja
serta pengalama
sa
itoe.
.
A
toe Eropah hendak bangkroet,
sang itoe soedah sampai dikori doerennja ialah Bantam. Dar:
oentoek
memadjoekan
oe
moengkin
kebangkroetan
imi
Begitoe poela kita toenggoe
besar, maka harganja satoe bidji
sitoe banjak sekali hasil doementjari
rezki.
mendjalar2 poela ke Asia.
kabar atas apa jang akan ter
sadja soedah 2 s€n. Djadi apabirennja.
s2.
djadi di Kroekoet nanti.
Menpan
la orang
beli 12 bidji,
maka
Tidak oesah kita seboetkan
SOE
djoemlah ocangnja soedah 24 sex.
semoeanja daerah. Tetapi jang

ehi
| 22an lekas melarikan diri mar
djoe
ngaro
mempe
tentoe
.njak
han
disini tentoe |
ga. “Pemerinta

—

di

tindakan

gal 1 boelan ini sebetoelnja soe-

Djika benar berita jang me-

|

mereka

dengan

mendjoewalkan taartjis jang oleh
ril 1940, Landraad di Betawi tenjonja Tjoa Hin Hoey tidak lakoe
njonja
perkaranja
jah periksa
:
|
acdidjoewalnja:
dred
Hoof
,
.Hoey
Tjoa -Hin
. Pak Wongso didengar keterz
trice dari soerat kabar boelanan
sa
ngannja membetoelkan ia poenja
Tiong-Hwa ,,Istri”, jang kira2

jang ka-

taan
trol

Djerman

Pada hari Senin, tanggal 1 Ap

'toeknja beberapa groep2 goena

diben

maka

“lekas moengkin,

KaP,A:I. bagian Istri.
oem
dari
terdiri
ada
Istri ini
oem.
| koerang lebih 10 orang. Maka
ia berdjalan masoek kampoeng

yang mendapat succes dari bang

..baik oleh Roemenia, karena ia
Kapal
| sadar, bahwa lain-lain negeri 4
djika
ia
long
meno
Menado
—. toch soekar

oentoek

boelat

jang di-

huis dengan se
berdaja oepaja mengadakan ka | mengadakan club
-

Djerman.
Karena
permin-

Pe

soeara

de-

menerima

katjang mana
maksoedkan?

hoeboengan

Antara mana diterangkan

menoelis artikel dalam soerat kabar boelanan terseboet, dimana

Kroekoet, roepanja merekagjpe

kapal

Asiatic
Coy.

achir, diroe-

| perhimpoenannja.

painja

“kan tjita?nja .hendak

Beta- | Toekang

,,Kaoem

mah Toean Abdul Manaf, Vice
lis 47, BaBaroe2 ini sadja di kampoeng | voorzitter, Batoetoe
tavia-Centrum, telah dibitjaraKroekoet hampir terdjadi soea
kan beberapa soal jang bergoe
toe penoempahan darah karena
politieknja P.A.I. jang salah na sekali oentoek kemadjoean

wissel.

HOOFREDACTRICE

NA

rapat-pengoeroes

Didalam —

| wi”, jang paling

Es

Larangan bertolaknja

ra T

OMA

perhimpoenan

'oentoek bitjara oemoem atas per

.mintaan orang disana.

EN

J. menoelis:

Abikoesno ke Menado.

Membereskan

2

Kroekoet.

ITA

PAK WONGSO MERASA DIHI-

Perhimpoenan ,,Kaoem Be

Keriboe
| c tan : seroe 0d 2 kampoeng

“Beberapa

daerah penghasilan

'ergadering

| Tasikme

laja

—APRIL 1940 5

kemoedian politie memboe-

(revo.

| (barkan rapat!

NON-STOP KE DJEPANG”
Washington,

Senen

Tb “(Transocean-J. B.) — Menoe—|| roet soerat kabar »Washington

.

| Selasa l2l
nda

| Samboengan dari “paginal).

“Ir areran || ||

| Minggoe

1 Senen

"1

—

Bajar koran
Pemandangan

:

| | Star”

marine

Amerika

sedang

“membikin pesawat jang dari 84

“HI ton. Soerat kabar itoe menerang
1 “kan, bahwa pesawat jang baroe
| itoe koecasa oentoek membikin

Kemis |

Il penerbangan dari Colifornia me| noedjce Djepang dan balik lagi
|-dengan tidak oesah berhenti-hen

Saptoe

| sia,
: jatau Parlement, dan mengandjoer
Magi

kan agar

io,

soepaja

setiap orang

jang Moeslim, dengan kekoecatan
Iman dan Tauhidnja kepada Al-

. tjabang Tasikmalaja telah

ngsoengkan openbaar verga
goena mengoemoem- . lah, sama2 bersedia dan menjang
goepkan.
diri akan tertjapainja
i-bagai pekoetoesan

angan-angan, ja'ni hidoep dinegeri sendiri dengan mempoenjai

2g bertalian dengan
tan2 ra ja
m sikap Paradap angan2 In

sada

erparlement.

Sjoero atau Parlement

itoe.

tian publiek, wakil-wakil

- Tocan Kroedji

|

setelah menggi-

pembelaan
kan

ti ditengah djatan. Dan pesawat

dan pemberian kapital atas “itoe dapat poela membawa bom

tanggoengan

i Kana oe 31

anggaran belandja -dari:30 ton.

negeri akan dilakoe-

kepada Indonesia.

Goena tahoen 1940 berhoeboeng “dengan seloeroeh “plan
angkatan
laoet,
43.100.000
kan

38.100.000.

maka dimintaroepiah, jaitoe'

roepiah

goena

pem-

| tan2

erapa 'pemoeda Surya Widengan

nnja

amat

memberikan

actief

nai penghidoepan ra'jat. Segalanja itoe
dioeraikannja dengan
berdasarkan gegevens statistiek
“negeri, dan kenjataan2 kesempi-

dan

bantoear-

anja, sehingga publiek jang

djoemlah

ra'jat dalam oeroesan pa-

djeg negeri, heerendienst, perni'kahan dan lain2nja jang mengce-

(Transocean-J.B.)
Teleki
di

Premier

malam ini telah sampai

Boedapest.

Pada

ketika

di-

| langsoengkan sidang minister be

memberi keterangan
“akan
lau
bikinan dil. 5 djoeta roepiah goeyan
tang
perkoendjoengannja
ke
“kapital kepada
pemberian
na
keperloean |. ome.
o€ntoek
Indonesia
Pada oemoemnja orang berpembeperbaikan,
penglocasan,
pendapatan,
bahwa oleh karena
Soerabaja
laoetan
laan angkatan
'perdjalanannja
menoedjoe Rome
pengePemerintah jakin, bahwa
locasan jang berhoeboeng de- “itoe kedoedoekan diri Telaki ma
keoeangan “kin kocat dan bahwa permoesjangan “kelandjoetan2

doea -riboe

nampak doedoek dan berdi- | tan penghidoepan ra'jat jang te“gas terlihat didalam masjarakat:,

ri tertib sekali dalam roeangan

“| tentang
Wakil2 pemerintah, dan penaan politie lengkap-genap.

pernikahan

dinjatakan

“oleh spreker, sebagai salah satoe
sjarat boeat melindoengi masja-

kekoeasaan. Tetapi pengelocasan

“oentoek mengadakan “perhoeboe--

itoe bisa ditjapai demikian “roe- ngan
pa, hingga mereka jang akan me negeri2

dipertoean lebih
hak2
| langgar
doeloe akan mengeloearkan kekoeatan2 jang loear biasa oentoek mengadakan operatie2 marine di Indonesia.
Djatoeh dari kereta api

pertempoeran
bahwa
| barkan,
oedara itoe tidak dibenarkan oleh

kabar-kabar

jang menjatakan, bahwa akan dilakoekan pembagian “atas
Eropah dalam aliran2 di Selatan
dan Timoer itoe sama sekali
dak beralasan.
Bangsa

Tsjechia

pehak Perantjis.
Makloemati

ti-

Paris,

bergoelat

dalam

pertempoeran.

Anggota2 dari golongan ini me
nerima perentah

oentoek bersiap

berangkat.
Dienst mereka adalah oentoek meneroeskan dienst

bersahabat

setjara

dengan

tetangga teroetama de-

ngan Joego Slavia.
Mengeraskan Blokkade,
(ReuSenen
Londen,

'ter): Semoea

soerat kabar

Ing

bahwa
geris berpendapatan,
oentoek meInggeris berniat

ngeraskan

blokkade.

Perloe-

merintangi - peoentoek
nja
tahan besi jang
ngangkoetan
dikirim dari Zweden menoedjoe
melaloei laDjerman dengan
ostan Noorwegen. Poen djoega
.centoek memotong pengangkoe-

cho Slowakia. Merea itoe akan
bersifat tentara nasianal sebagaimara doelbe kala dan mendoedoeki djabatan2 jang seperti
doeloe. Tetapi bedanja kini akan
melakoekan

“pertempoeran

dipe-

hak negeri sekoetoe.
Premier Fraser.
Wellington, Senen (Reuter) —

biasa

Staatscourant jang loear

“'mengoemoemkan

pengangkatan

tentang

Fraser

djabatan.

tidak

beroebah.

KEADAAN PEPERANGAN
Makloemat pagi.
Paris, Senen
(Reuter)
Sepandjang malam keadaan
medan barat tenang.

menjata-

'rie teroetama sangat hebatnja
disebelah Barat dari Saar. Ke
doea pehak dari kekoeasaan oedara sangat
actief. , Berbagai
pertempoeran
oedara
terdja
di,dimana hasilnja beloem dapat ditetapkan.
-Semoea pesawat2 Perantjis poelang dengan
selamat ke pangkalannja. Keti
"ka melakoekan
pekerdjaannja
maka pada 81 Maart salah seboeah.
patroeli
Perantjis
moesoeh jang
“telah menemoei
lebih oenggoel. Doea boeah dari
pesawat Perantjis jang memoe
telah
diroentoeh'at seorang
kan. Salah seboeah dari piloot.
| itoe dapat menolong diri dengan
parachute. Lain2
pesawat dapat poelang dengan selamat ke
pangkalannja.
NEDERLAND

Ferwerda

sebagai

Premier, dimana beliau sampai
sekarang mendjabat wd. premier.
Lain2

malam

kan, bahwa penembakan artille

hari lagi akan berangkat ke Peoentoek - toeroet

Perantjis

Senen (Reu-

ter)
Makloemat

Londen, Minggoe (Reuter-J. B.) — Golongan pertama
dari vrijwilliger “Tsjechia jang
dihimpoenkan di Londen sedikit
rantjis

berartinja. Reuter menga-

ngat

sebagaimana dalam tentara Tsje-

Perdjalanan Teleki.
Boedapest,
Senen

n perhimpoenan terlaloe lirkan pimpinan v vergadering ke
emoeaskan sekali, sehing| | tangannja t. Abikoesno, nampak
oeng bioscoop Roxy pe- 'kemoeka, membitjarakan berha-:
h-padat, tidak koerang dari gai2 keberatan ra'jat, teroetama | tidak. akan bisa demikian roepa,- waratan2 di Rome itoe adalah
ang laki-perempoean, dan sekali membalas beberapa mohingga Indonesia tidak dapat di- berkenaan dengan “kemerdekaan
1 poela terpaksa kehabitie congres PSII tentang keberaganggoe kekoeatannja oleh lain Hongaria dan jang berkesoedian

tempat mesti poelang. kem-

bahwa

dinjatakan,

sioebarkan!
epada

kalangan itoe djoega

Dalam

Den

an) — Makloemat dari pimpinan tentara Djerman menjatakan
pada 1 April djam 12,
bahwa
pada 31 Maart terdapat pertem-

(A.

NP):

oentoek beraudiensi.
Rentjana slagkruiser

Den
Nab

Haag,

Rentjana

Makloemat Djerman.
Berlin, Senen (Transoce-

Senen

Bekas komendan dari kekoeasaan laoetan, Ferwerda pada
sore ini telah diterima oleh H.
M.

—
di-

beraudiensi

Haag,

oentoek

Senen

(A.

pembiki-

nan slagkruiser setelah diterima nasehat dari Dewan Rakjat
nanti akan dimadjoekan ke Ka
mer. Memorie van Toelichting
hari in dengan beroepa nota telah dimadjoekan ke Kamer dengan ditanda tangani oleh minister defensie.

» Di station Mr. Cornelis telah
poeran tentara penjelidikan keterdjadi ketjilakaan jang 'ngetjildan
dan poela
penembakan2
la “perzinahan!
Ra'jat boekan ri. Seorang Boemi poetera asal
datang berhadlir tocan2 Abi
KABAR
TONTONAN.
artilerie.
Disebelah
Selatan Saarno Tjokrosoejoso, Aroedji ingin hidoep serba senang dan | dari Klender (Mr. Cornelis))
Alhambra: ,Jezebel”.
diatas daerah Peran| bruecken
Kar awinata dan Kijai Hadji Moes | enak meloeloe terhadap kewadjiwaktoe toeroen dari kereta api
Rialto: ,,Drums of Destitjis
didakan
pertempoeran
seroe
ban2nja kepada negeri, tetapi ia
djatoeh terpelanting hingga ka
dioedara antara pesawat2 Djerny” dan,,The Storm”.
menoentoet akan keringanannja | kinja terlindas sehingga patah. 'tan2 menoedjoe Djerman jang
Djam 9 pagi presis, sebagai
Cinema:
Osr'i-on: Mr.
man ' dengan Perantjis. SekaliTransipin vergadering toean A-. belaka!
itoe 'dikirim dengan sepoer
Orang
tadi sekoetika
Moto's
Last
Warning.”
kapoen
dipehak
Perantjis
didapati
ingat
memboeka rapat, dengan
(Pembatja
Siberia.
Maitnja
diangdjoega mati.
lebih
banjak
pesawat,
tetapi
Semangat dan kegoembiraan
an
terima kasih kepada
jang dikabarkar
Djerman
pal2
koet ke C.B.Z.
TETA
REA
ANTENA
Arsa an aUuS,
hatinja pwbliek, jang sebentaran jang hadlir, disertai ber
mendapat
“banjak bahan dari pehak Djerman dapat menembak
Ketjilakaan terseboet terdjaroentoeh 7 pesawat Morane debentar
diikoeti dengan tepoek
agai-bagai. pemandangan, jang
Indonesia jang akan diangkoet
di karena tergopoh-gopoh , kere
ngan.
dipehaknja
sendiri tidak
tangan dan soeara-persetoedjoe
Ga SANA SN NET AK EKA RDA PING
bersemangat, maksoed-kesimpoe
ke
Wadiwostok
dengan
sepoer
ta api beloem berenti lantas ter
mengandoeng
kekalahan.
Pada
annja
jang
rioeh-gemoeroeh,
me
Trans Siberia
diteroeskan ke
ja "menggerakan hati dan kedjoen keloear sadja.
sepandjang hari dilakoekan penjatakanlah kiranja, bahwa ke
aceannja ra'jat soepaja di teDjerman. Red). Terhadap neGerapa boemi sampai 3 menit
nerbangan penjelidikan jang diberatan-keberatan itoe memang
I-tengah
gelombang zaman
geri2 netral akan didjalankan
Gemeente Betawi 35 tahoen
Dari Sarmi dikabarkan oleh
lakoekan diatas Perantjis bagian
sebenarnjalah
masalah
jang
ting sekarang ini, tidaklah
pembatasan
pemasoekan ba— Meskipoen oemoernja gemeen
Aneta,
bahwa hari kemarin teTimoer dan Laoetan Oetara sam
soenggoeh2 lagi dirasakan dan
eka berpoetoes asa dan tingte Betawi 35 tahoen tidak diperi rang-barang dengan sangat ke
rasa gempaboemi djam 6.50 so
pai di poelau2 Shetland. Semoea
diderita. oleh
rakjat-ramai
di
diam, sebab diam dihari serasnja.
ngati dengan setjara opisil, ta
re sampai 3 menit lamanja, dan
pesawat
kembali
dengan
'tidak
hari
sekarang!
arang,
berarti:
gantoeng diri
“Lebih landjoet: koresponden
di malam telah,diadakan pesta
arahnja barat laoet dan gojang
meninggalkan
kekalahan
dengan
Dalam pembitjaraannja itoe,
atau boenoeh diri!
diplomatik darijada Reuter men
peringatan itoe bertempat
danja
terasa 6 kali.
membawa keterangan2 jang satocan Aroedji
bertoeroet-toe'embitjara pertama tampil kedapat kekoeasaan oentoek mem
lam gedoeng brandweer-kazerroet hingga 3 kali mendapat teoeka, ja'ni Kijai Hadji Moestabantah berita2 jang. menjatane. Jang mengoendjoengi anggoran dari fihak politie, dan ke
mil, menjatakan beberapa akan, bahwa Inggeris akan megauta dewan itoe dan pegawai2
moedian tidak lagi ia diperkeAl-@oer'an jang tandas dan
gemeente. Dipekarangan bela- masoeki daerah2 lacetan atau
nankan melandjoetkan pembitja
,
meloeloe berkenaan deakan melakoekan dienst kepolisi
kang dipertoendjoekkan permai
'erti-kata . Madieis sjoero
raannja..
:
an ataupoen oentoek mengadanan pendoedoek, wajang dll., s2
kan aksi jang bersifat sedemiGang oentoek pegawai Eropali
kian. Tetapi moengkin dengan
1 Slagkrulser dalaiki VolkSraad
Oleh karena menoeroet peng
ada kesempatan oentoek berdan
segerakan dilakoekan pengeramesti
ain
negeri
hitoengan tempoh .oentoek mem
sa.
san dalam soeal blokkade. Renkeloear
tenaga.
bikin slagkruiser tadi 4 tahoen
Dalam permoelaan pesta itoe
tjana itoe masih berada di kabi
Beberapa
hari
berselang
(sampai pada waktoenja perloco-burgemeester,
t. A. van
net dan Dewan
Peperangan:
'ksraad telah menerima plan
kesempatan - boeat bisa mentjitjip kita poenja
moelaan mengadakan pelajaran
Tijn, angkat bitjara (oleh kare
jang tertinggi dan beloem dioe
uiser, dan sidangnja tam:
pertjobaan), pertjobaan pelaja
na burgemeesternja sakit) damoemkan.
an soedah ditetapkan jaitoe
ran ini2 boelan, waktoe oenlam pemboekaan,
special meggal 9 boelan ini :toek aftimmeren 5 boelan. Ka.
:
:
- r
1
njampaikan salam kepada pega
dapoen isinja plan tadi iapal2 itoe dengan perantaraan 5
wai, jang soedah 25 tahoen atau
membikin 3 bocah slagkrui- boelan akan selesai.
f
Pengoempoelan oeang boeat
lebih bekerdja dalam dienst ge
" jang besarnja. .k. 27.000
Kapai2 itoe akan mempoenjai
korban peperangan di Nederland.
meente. t. Dahlan Abdullah me
membeli 1 boeah tankboot,
persendjataan artillerie jaitoe 9
Hoofdbestuur Vad. Club menjalin dari sebagian dari pidaotorboot — dan onderzee- ' poetjoek meriam, jang masing2
ngabarkan,
bahwa pada achir Feb
to tsb.
——
Soeatoe partij besar:
otjager, jang masing2 besarruari dapat mengoempoe!kan oelari 28 cm, gordelpantser 225
a 100 ton dan mempoenjai ke
ang sedjoemlah f 100.000
dan
mm, 3 djoemlah pantserdekkeri
Mengapa engkau berboeat demi:
patan 34 knoop, sedang ke- | dari semoeanja 130 mm, ketjeoeang itoe dikirim ke Nederland.
roepa-roepa
ditambahkan.
barang2
kian ?
x oentoek menjoesoen kaSampai sekarang ocang jang
patan jang paling besar 35 mij!.
s oom kepoenjaan goebersoedah koempoel ada f 108.000.
Pengeloearan tiap tahoen goe
Begitoelah
pertanjaan
se@
Lebih moerah dari
(Aneta).
sebagai penempat peri-na exploitatie oentoek seloeroeh
orang gadis jang menoenggoe2
Harga sebeloem perang
api, 12 zeeperkenners jang
dan waktoe
bertemoe dengan
plan angkatan laoet itoe (djadi
(vliegbooten), membikin
pemoeda jang ditoenggoe2 itoe,
bersama
dengan
alat2 lainnja
"Taxi contra betja
.000 ton droogdek, pengeloeadan pangkalan angkatan laoet- . pemoeda ini telah kawin dengan
Hari Sabtoe sore jang baroe
goena “membikin
dieptenja) adalah 16,5 djoeta roepiah.
gadis lain. Apa djawab pemoe— WARENHUIS
laloe seboeah betja, dimana ada
o loearan2 Nae
F Pengelocaran2 oentoek kapai2 da itoe ?

Dari fihak Poetjoek

Pimpinan

rakat daripada bentjana-dan bah

Belakangan

ne

@ HANJA TINGGAL
beberapa

DJOEAL

hari

OBRAL

BESAR

sampai 6 April

Datanglah

$

| ini akan dipikoel oleh pemeren- |
Dan bagaimana penanggoetah seanteronja, sedang ongkos2 | ngan gadis itoe ?
goena pengloeasan, pembaroean
| Semoea itoe akan terdjawab
dari pembelaan dan pangkalan
semoeanja
ada
dalam film ,JEZEBEL”
jang
angkatan
laoet
di:
Soerabaja,
kamoelai
tadi
malam
telah
diper
djoeta roepiah (dan dari. '

mlah ini jang

213 djoeta

sadja oentoek keperloe
ruiser).

lau dilakoekan di Indonesia, akan

toendjoekkan

ditoetoep oleh dienst loear biasa

bioscoop”.

dan

diserahkan kepada

Indone-

di

,,Alhambra

doedoek seorang iboe dengan
4 orang anak-anak didjalan tja-

gak di Tanah Tinggi XIII kelanggar seboeah mobil.

Betja itoe sama sekali roesak.
Doea orang anak tak sadar akan
dirinja, sedangkan tockang be-

tjanja mendapat loeka.

Lihat int kari

dicega !

e TJIJODAe

PASAR BAROEH 43 BATAVIA-C. TEL. WL. 3708.
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a1 Sing Kab
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Senen
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Eatam, “Drums
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1 dan
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ad lah terselip riwa-

Da'am

.. JEZEBEL

gimna

bang

a In im

tkeo

bervarseng

jang

terkenal

es inole a1gk

PETER

LORRE

Satoe perkoempeelan

tsendjata

oentoeng,

barisan Miss ss'ji Voun eers'

dari

itoe

penghanat
maka

and

dan

"Kedoea:

modelis

ARBOAD

(Djago-djigo

diteng.h

INGGERIS

D,AMIAT

bisa

Interraat jang diatoer rapih, d ngen pemeliharazn
jang baek, pem ajaran di hi oerg d'n:an serend hnja f 125) term soek o ang & koleh ...tem'pa'nja di Tauebh Ayang Keret-weg No 28 —

Dengan

berbalik

Trima

recept?

Boleh

ambil dan anter-

ken

Dokter.

Doewet

|

4

Tjap Prauw

HA Maa disi
ka
1

EN

Ie

Ta

ae
Te hbnranpan
Na
AJA

aa

IR

R. Slamet Soemodirdjo,
O. Tamarindelaan.
Agent-chappen:
Buitenzorg: Boerhanan, Bioscoopweg No. 8.
Soekaboemi: W. Danoeasmoro, Kerkhofweg No. 17

Toean
harga

akan dapat kain batik dan
jang menjenagkan. Teroes-

kanlah.
Dan tjobalah
ngan dengan kita.

Ia

La FS,

Teroetama

|

keradjinannja

|

teroetama
boeat pendoedoek kota Batavia tentoe soeda tida
asing lagi, sebab sablonja lain-lainja djamoe masoek di Batavia Djamoe TJAP PORTRET NJONJA MENEER SEMARANG
soeda banjak toeloeng pendoedoek Batavia dengen daerahnja.

berhoeboe-

boeat saudagar? ba-

tjoekoep

di boektiken

DJAMOE, INDUSTRIE

tik, Toko? batik atau boeat keperloean oentoek dipakai sendiri. Se-

dia

kwaliteit moerahan

0600060400

ANE

Tempat

I OTEL
LINGGAU.

bersihdan aman,

Letaknja dekat station, hanja 2 menit djalan kaki. Rawatan tjepat dan sopan. Ta-

«

rief sederhana.
Menerima
tetamoe.

@

segala bangsa.

dari

.

Menoenggoe
dengan hormat

wb

De eigenaar.

0000000004000000 coooot
,

Passar

Sawah

makan

ini

Vocanol

Obat batoek boeat orang segala oemoer, seperti batoek kexing,
(kinkhoest)
batoek dari.
TBU. sesak dalam dada, dan se-

jaloe

“rasa

panas en meriang

Anak2 jang batoek boleh makai
ini obat. Tanggoeng berhasil ce.
sama sekali tilak berbahaja

TJAP

MENEER

f 1.50 besar f 2.80.
Wenalin
|

Lg

Paling baik boeat lelaki tjong
tjang
(inpotiem)
sex, swak,
mani entjer,

koerang tenaga. Makan ini obat
NM

DJANGAN

KENA

Pasar

DJAMOE PALSOEJ

Baroe

No.

Telf.

130 - Batavia-C.
WL.

Toean Lie Kim Tin — Pasar Sawah Besar No. 7.
Tinggi

1 A.

Toko Mely Toean Lie Kim Tjeng — Molenvliet West 206.
20 Tandjoeng - Priok.

Toean Tan Boen Tjeng — Bekassiweg 54 Mr. Cornelis.

bisa

dapat

Batavia-C,

BELANDA
INUGERIS

Peladjaran

dengan

dan
soerat

“Cbhriftelijk.
Uikirm sening, oe sekuli (set oelan 4 boex0e) Tiap-tiap peladjaran diteangk:n dalam bahasa Indoneja, practisch dan moeczh.
Peladjaran bahasa Belanda tam
mat sampai No. 52.
deladjaran bahasa Inggeristam
uat sampai No 32.
CEkTIFICAAT di berikan,

ijika soedah ternjata peladjsr.
setia dan beladj rdengsr soeng
z0eh, teliti dan tjermas.
Oearg langgan:n usp2 bahasa f 125 sencelan, haoes dikrim lebih dahceloe rada:

A dminis' ratie
»PENNIOIKAN OEMOEM”

tenaga

akan tetapi masih senang plezier dengan perempoean 1 fls.
f 3.—, Wenalin extra koeat f 6.
boeat orang soedah ada oemoer.

AGENTEN:

|

23—25

Post

Rox

26 Soerab:ia

lelaki jang soedah ada oemoer

829.

Toean Lie Kim Yoe — Djembatan lima No. 166.
Toean Lie Kim Yoe — Hoek Kramatplein Tanah
Toean Lie Kim Liang — Tanah - Abang 11.

No.

Cursus

moeda en bisa tahan lama. Ini
obat ada penolong betoel bagi

HONG AN

NJONJA OEI

PABRIEK KOBONG 129 - SEMARANG
AWAS

tanggoeng

Hoofdasent:

NJONJA, MENEER

Besar

Pai

Batja sk. P.D,
Firma DE INDISCHE KRUIDEN
G. Tengah No. 22 — Semarang.

MA

aa
Agentschap

en 2

PEMANDANGAN
di

BANDOENG
Poengkoerweg 10.

MN eeemaeaenannean

«

Se ERLOE MINOEM
DARI

ITOE

YA SELALOE

SA

PAKAH

NA
PALA OA Na"
DALAM PERTANDINGANNYA!

DJAMOE

MENANG

TOEAN DJOEGA INGIN. TINGGAL?

TETAP

SE HAT.- DAN. ANN TU araan

MINDEMLAH SEWAKT OE-WAK 70 DJAMOE DJAWArw,,MATAHARI-GELAT
NYANNIS

KELOEARAN
Di
@etunemonknoaton

MOESI
LOEBOEK

INDUSTRIE

telor

koerang soemsoem,

Toean Oei Lam Hin — Gang

hormat.

:
LIN

obat tanggoeng bisa baik 1 fis.
f 1.75 besar f 3.25.

SEMARANG

Daan

minta

Obat jang paling baik boeat
sakit siwit air kentjing seperti
ada poetihnja

bangsa,

:

27400

GeoEp

dikirim pertjoema.

pesanan demnyan

0 000000 20.pep»- 20000000

ssococos

PRIJSCOURANT,

segala

PORTRET

pandjang.

Menoenyyoe

publiek

NJONJA

Saroeng
moelai harga kl. f 18.—
Y 21—
f23— f 25—
f 28.—
f30—
f 4—
f 36— f 38.—
f 44.— dan f 50.— per codi.
Kain? batik haloesan toelis tangan
atau tjap haloes, moelai k.I. f 60.—
f 65.- f 70.- f 75.- f 80.- f 85.- | 90.f 100.- f 120.- f 150.- f 180.- per
codi. Pesenan banjak sedikit diperkenankan,
dikirim
dengan
rembours atau oeang lebih doeloe.
Barang? jang tak setoedjoe, boleh
kembali ditbekar atau wang dikembalikan.
ATOERAN
PERTJOBAAN, dan

mintalah

oleh

DJAMOE

s5 TN

sedang dan batik? haloesan.
Kain

AAASA

MOELAI 15 MAART 1910.
HOOFDAGENT NJONJA THIO KIOE LIN (TAN TJAN
PIAUW) DI BRENTIKAN
Soepaja dapet djamoe jang toelen DJAMOE-TJAP PORTRET
NJONJA MENEER SEMARANG ada satoe satoenja Fabriek
Djamoe jang paling besar dan paling toea, kemandjoerannja dan
soedah

selamanja

DANSA”,

'f 2,75 V10 lot f 1,10. Aangeteekend
f 0.30 rembours tidak kirim.
Acunol

SE TNE

E

silahkenlah

LOTERIJ OEWANG
1 lot
f Li. — 1 lot
f 5.50 14 lot

Batavia-Buitenzorg:

Djokjakarta

SOLO.

Lu

Colp-rteurs:

Batavia-Mr. Cornelis: K. Pakpahan, Kramat No. 158.

BOEAT BATIK DJOKJA dan

ie

5290.

Batavia-Bantam: Wiriadisastra, P. Pinangweg 4-A,
2.
Kebajoeran.

CO,

KIOE

tipoe,

ini tjap ,,NJONJA

Sub-Agenten :
Tan Tjoan Lo Kramatplein No. 57 Batavia Centrum,
»BABA GEDE” Kalilio No. 14 Batavia Centrum.
Toko ,,TANS” Pasar Lama, Mr. Cornelis.
Oey Goan Eng Waroeng Tjereme, Soekahoemi.
Tan Tek Liong Prapattan MAUK.

Batavia-C. Badjoeri Soerjoatmodjo, O. Tamarindelaan 67.

PG

as

THIO

No. 403

EN

Batik handel

— Hoofd-Agent

Cheribon: R. Soemardju. Kedjaksan No. 20 Telf. No. 403.

Yara

. Na
in

nah

Awas ini Tjap jang
aseli dan TUELEN

weg

R.

Tanah
No.

A.

ASLI

Abang:

Kebondjati-

4A.

Barna..

DAN

SOETJI:-”

DJ AMOEINDUSTRIE

Groote-Postweg.

Di SOEKABOEMI,

GARA"

Kepoeh Oost 290,

FOERWAKARTA
1 roedvrouw Roehatti Middel-

aan.

Na

DEAT DAN TSANTIKY
Aa
SA
TANAH-ABANG
HEUVEL 12-14
BATAVIA- c.

“PENOENTOEN.SEHAT-

, SOEKANA

Kemajoran:

PLA,

YA,
EA
PI

Satoe-satoenja
njang
paling
dan terkenal
amat
mandjoer
pembikinnan
DJAMOE-DJAMOEnja.
Soepaja
pembeli djangan sampe ketoewa

tanggoengan.

Telf. WI.

Soerabajal

Adres

DJOKJAKARTA.
—
HOOFDKANTOOR
Apakah toean soedah "mengetahoei conditie dari kita
poenja My, jang risiconja sedikit sekali?
GEMENGDE VERZEKERING
Kita poenja tarief:
INCLUSIEF STUDIEBEURS” itoelah jang meringankan
poenja

Meneer

Tg. Priok Zuiderboorweg 35
Siliwangi

GAROET:
R.
O.
Chin. Voorstraat.

Ta

Mr. Cornelis: Bekasieweg 46B.
KOENINGAN
(Chir:rEFa $,
Hadisoerjo
an

ya

MI

STEELE

Anno — 1848

Inspectiekantoor “hagian Djawa Karat:
Bandoeng: R. P. S. Gondokoesoemo, Nassaulaan 65 Telf.

S.T. SJAMSOEDDIN
wkn

PELOR

Njonja

Penghabisan tahoen 1938, kekajaan My. ada lebih da-.
ri f 1.400.000,— dan oewang tanggoengan ada f 8.406.850.

Tionghoa atawa pesen sendiri
TAK

ANAK

BOB

72

1912

toean

Gikirim frangco diroemah. Awas barang palsoe perhatikenlah handels-

MEDICIIN IMPORT SAM
IMPORTEUR:
TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.

PATROLS"
dengen

My.

Levensverzekering

Onderi.

| Neutone Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel (nier)dan sem
boehkan sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.l.I. harga 1 bu
tol f 1.25.
Tablet Speciaal boeat bikin bersih darah dan semboeh
Mixodin
bernana, gatel d.l.l. jang disebabkoelit, bisoel
kan penjakit
ken oleh darah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol f 1.—
Tubercolosis Plant Obat terkenal mandjoer boeat batoek lama.
batoek kloear darah, tering, sakit peparoe, banjak riak. d.l.I. Obatnya
ada dari akar-akar dan daon-daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok dan sedari ratoesan taon orang disana pake
boeat semboehken penjakit batoek dengen berhasil. Obatnja moesti
dimasak dengan aer seblomnja bisa digoenaken. Harga 1 pak f 1.50.
Convremeg Tablet Speciaal oentoek perkoeatken zenuw otak dan
| oerat-oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.lI Harga f 2.—
Dugestive Tablet (Lu-Tin-Tjin) boeat tambah napsoe makan
—.
:
Gan bikin koeat tempat makan. Harga 1 botol f 1.50.
Prijscourant “dikirim gratis. Kaloe kirim postwissel doeloe obat

pada.

u.

“Ka2

I,BOEMI-POKTERA"

merk Tjap PRAUW.
Bisa dapet pada semoea tokorobat

3

ng

di roem-h

Obat-Obat Moestadjab

3x

SOERABAJA.

UM.

BATAV A-CENT:

SEMARANG.

MOUNT E Di

JONES .—

»DESERT

Simhongan

3 April 1910

PAMA

ALIAS

1489.

W.

Telf

60.

Senen

33

of he
dngn

SHOKAL

NIPPON

2 dan

dengen

Ijorkoen orderdee'en.
PRIJSCOUcANT GtAT 'S

Importeur :

PANTJORAN
BATAVIA

6 2 BEN

F

mendjadi bermoe-

Proggramma

Me. KENNA

Sedi-:

BATAVIA-C.

soedah.

Ka 1

bisa

moer boor).

AN"

—

WL. 381i

TELF.

—

83

SENEN

gampang

tanggal

Dubbel

d goenakan boerlsegala keperlacan Kita eda
sedia
Munteur bu eat
pasang diatas Soemoer,
begi'oe dinega
hoeal
soe-oer panteX (soes

Bat :v s-Centrum.

Anatisek BAN

ini malem

POMPA
A1R

GEIR.

rerkara

OUELN THe6ATFrR
Mocrlai

AN TERNAAT

s moea

soehan!

Lasetan:

”

jang ingin ber-

tersed'a. Apakah persuba'an antura FRANKR!JK

g-'gah br:ni, satce periarcevgan
hidoep-. ati

» PTE STORM

ARTISTS

3 April 1940

2-

dengen

jat jang amat mengherankent 1 tang ditjiptsk-npja Amerika Saribet.
Sa'os riwajat jang sesoenpgo-hnja ked'edin ba-

BETIE DAVIS

malem

A

Mr. Motos Last Warning”

DESTINY“

ot Destiny”

PATAN,

Ini

2 prograwma pilihaa
Pertama:
TOM
KEBENE

Fersembahkan
dengan
segala besar hati dan
bangga, satoe moestika da'i lajar poetih:

CINEMA ORION

Batovia-C.

kertocnojoekan boat bari SEN KN
SLASA 2 April 1:40

Lembaran pertama Parina T'

AMAN

| harga lebih koerang 25 sen. Ang

lap |

: g, teroetama hasil anjaman
to doeng dan tikar dan hasil |
snjaman dari Singaparna jang |

uengeloearkan

Ta

barang

anja-

bamboe. : Demikian poela

|

panama a la Radjapolah

2

terkenal boekan sadja di |

ndonesia sini, bahkan sampai
3 keloear negeri, seperti djoega |
1 toedoeng2 made in TangPendeknja, soal baserai
ena

ari bagian

Jaarmarkt,

seperti

c heran, bilamana djoega ka
gan militer dan politiecorps
tai membooat orders pada kadimasing2
'0em
producenten

jang mengeloearkan ba-

e “tempat

| yang anjaman topi dsb.
2... Demikianlah

keadaan

kema-

djoean productie anjaman ti| kar dan bamboe didaerah Dja-

|.

wa Barat.

—... Djoega dilain2 bagian dari
|
tanah Djawa ini orang nistja| ja akan mendapatkan bebera3 pa desa dan doesoen jang sama

|

mengerdjakan

anjaman. Baik

jang mempergoenakan
daoen
pandan sebagai alat bahannja.

: 5 'maocepoen jang mempergoena£ 3 ikan bamboe ataupoen rotan
v . jang diambilnja
dari
hoetan
beloekar.
Disamping kepinta-.

—. ran dalam tjotjok-tanam, me| “mang rakjat Indonesia terke-

— mal akan kepandaiannja dalam
| hal anjaman. Hal ini setiap
orang dapat memboektikannja,
amana

.maoe
-

orang

itoe memang

menjelidiki

dengan

sama seksamanja,
sar-pasat

se-

baik dipas-

maocepoen

ditempat

smberhentian autobus2 dan ke

T ta-api oempamanja.
— Djoega Sole tidak

maoe

pembikin roemah, tiang,
dinding, tikar, topi dll.
Setelah pendoedoek di

toek didjadikannja
lebih doeloe.

Djawa Barat dapat mem-

rang sebagai tempat boeah, toe
doeng, tampan dllnja hanja di-

den

memberi

hasil,

demikian djoega.
gan
|

baroe

jang

3

jang

AAN

mengenai

soal

MDAN,

Seperti oemoem

mengetahoei

A OpkA: Soerakarta adalah negeri
: jang terkenal akan prodoeksi

aroeng dan batikannja,

baik

— jang kasar maoepoen jang ha— Ioes sekalipoen. Djoega dalam
— hal oeroesan tenoen, kiranja So

|

- lo tak oesah kalah dengan tem-

:

pat2

e

djadi sarang dari pertenoenan,

lainnja jang djoega men-

seperti

Madjalaja,

Bandoeng:

y.- Soekaboemi,
Garoet, Tjirebon
dan beberapa tempat lagi di

. Djawa Timoer, Soematra Borneo dan Soelawesi. Apapoela da
| oeroesan

NG

La pe aa ae in

m

arkan

patoet dip

askan,
bilamana
dibandingkan
dengan hasil
anjaman-anjaman
dari lain2 tempat,.
Beberapa
anjaman-anjaman
sekarang masih mesti didatang
kan dari loear kota, seperti dari Madioen dll.nja.
Maka baroe sekarang2
inilah di Solo dioesahakan soepa-

ja dapat mengoesahakan

pro-

doeksi anjaman sendiri, walau
poen dalam hal anjaman tikar

soedah lama dimoelai dan pada
saat sekarang soedah mempoenjai pasaran jang baik djoega.
Teroetama
sekali tikar mendong jang banjak sekali dikirim keloear Solo, bahkan sampai keloear Pn
5 sekal:poen.

berdiri

pimpinan

cekoeran

jang

tenoen

loerik, ma

itoe,

memikirkan

marilah

seka-

bisa dapatkan oepah jang besarnja sampai 25 sen sehari.
Hal ini kita tidak maoe pertjaja begitoe sadja sehingga ter-

paksa kita sendiri menjelidiki,

dikalangan

djoega tentang perkoelian
sa terseboet.

rakjat

soe-

dide

Ternjata
seorangnja hanja
mendapat oepah 12 sen sehari
djepoet. Djoemlah ini soedah

atas pembi-

kinan soeatoe barang dagangan
maka itoe adalah
disebabkan
rakjat Indonesia tidak mendapat peladjaran-boeta
hoeroefsehingga
oentoek
berhitoeng
dengan angka2 ,,satoe-doea-tiga” diatas kertas baginja adalah soekar sangat.
Setiap oesaha jang dikerdjakan disana sekarang, adalah me

noeroet penjelidikan

tidak

ada terlaloe soesah boeat orang

dalam

djelata beloem didapatkan
atoe perhitoengan

10 sen

rang kita adjak pembatja kita
boeat toeroet menjelidiki tentang berapa besarnja djoemlah
cepah, jang 10 sen tadi.
Pada oemoemnja orang mengatakan kepada kita, bahwa
dalam doesoen sebagai itoe-doe
soen Baki
misalnja-soenggoeh

menoedjoe pada memproduceer
barang2 anjam-anjaman
jang
bahannja diambil dari bamboe.
Oesaha ini baroe
berdjalan
koerang lebih 15 hari lamanja.
:

Apabila

tjoekoep oeang
itoe ?

Dengan

kini sedang ber-

dibawah

begrooting

jat Indonesia.

tief dan praktis.

ada

sedjoemlah

Hampir setiap pembatja soerat kabar, tentoe masih ingat,
kerapa oekoeran
jang diambil
centoek penghidoepannja rak-

badan Penoentoen Keradjinan
Perdagangan jang
dipimpin
| oleh 'satoe tenaga jang produc-

Rakjat Solo

oen-

siapnja satoe
haroes dikeloe

boleh

kita

anggap

loemajan

apabila sebagian besar dari pen
doedoek doesoen itoe sama men
dapat pentjaharian sebagai diatas. Tetapi apa latjoer, dian-

tara kira2 2000 orang

pendoe-

doek doesoen itoe-Baki adalah
hanja k.l. 50 orang sadja jang
diboetoehkan oleh fabriek, sehingga dengan demikian masih

kita, te-

lah diadakan perhitoengan jang
matang2, djadi tidak setengahmatang. Adapoen diantara peroesahaan tadi ada djoega jang
achirnja terpaksa
menggoe-

ada k.l. 1500 orang

jang tidak

kebagian perkoelian jang banjaknja
12 sen sehari djepoet.
Tentoe sekali mereka maoe bekerdja di lain tempat
apabila
ada pekerdjaannja. Pekerdjaan

loeng tikar, itoe boleh djadi ka-

a Solo adalah salah satoe dari
npat2
jang boleh membang1 diri. ,Bahwasanja seka-

aa sebab lainnja sevesanauoenona
jang lain tak ada, ketjoeali mem
Sekab, seekor koeda, sekaliboeroeh motong padi dimoesim
poen dia itoe pinter melontjat,
panen, jang-seperti pembatja
ra)
maa pasar tenoen loe- sekali akan djatoeh djoega, ma | tahoe hanja paling sering 2 kar ea
sepi, itoe adalah ka tidak heran apabila satoe pe li dalam setahoennja.
1 gerakan djaman jang
roesahaan pada soeatoe ketika
Bagaimana keadaan pendoebah-obah, Seperti keadaan- , poen djatoeh.
doek
lainnja
jang k.l. 1500
Perhitoengan jang kita teraorang
lagi,
teroetama
hidoep
. Selain Durian tenoen
an, ba kan dibawah ini, adalah kita da
dan
penghidoepannja,
dapat
dik dil.nja jang mengharoem- pati dari peroesahaan jang me
kira2kan, dan pada oemoemnja,

ian Solo dalam kalangan proeksi, maka djoega Solo mem-

ngerdjakan

anjam-anjaman

:

oenjai bahagian dalam hal pro- | 5. . Dari satoe batang bamboe bi

3ksi anjaman2 bamboe. Betosi
1aasilnja beloem begitoe memoe-

a89, bisa didjadikan

sekian

ba

njak biting sampai mempoenjai

BARAT.

Vergadering
madijah.

Moeham-

crang2 itoe hidoep menompang
pada sanak keloearganja jang
berpentjarian, sehingga oepah
jang 12 sen sehari
haroes di-

bagi atas beberapa

djiwa, se-

ga PENA
Nata
TANPA

semoea
madijah

ON

Berhoeboeng dengan adanja
Conferentie Madjlis Tanwir Moe
hammadijah jaitoe Conferentie
consul-consul Moehamdari seloeroeh Indone-

sia bertempat di Garoet jang di

|

langsoengkan pada tg. 23 - 26
Maart
1940, maka boeat sebagai tanda berterima kasih dari

H.B. kepada Tjabang MoehamElk groot man, elk oprecht mensch, is van nature een zoon
tan orde, niet van wanorde . kva Bntonias 2 hij is de prediker van
orde.
(Tiap
orang
besar, tinggi boedinja, tiap orang jang adit
dalam hakekatnja adalah poetera ketertiban, boekan poetera
kekatjauan. ....,... ia adalah pendekarnja ketertiban).

madijah Garoet jang telah soedi menjelenggarakan persiapan
conferentie itoe sehingga
con-

ferentie dapat berdjalan dengan
semestinja,

maka

pada

hari

Minggoe tg. 24 Maart 1940 sebagaimana para pembatja telah
ma'loem telah
dilangsoengkan
Openbare-vergaderingnja
jang
amat menarik
perhatian pendoedoek

Garoet, teristimewa

oem Moehammadijah dan Aisji
jah.
Openbare-vergadering
terseboet bertempat digedoeng sekolah Moehammadijah jang letaknja
dikampoeng
Lio. Sedang

mengoemoemkan

perbantoean2

dari pada dermawan, kemoedian rapat dimoelai djam 9 pagi2
dengan pimpinan diserahkan ke
pada Consul H.B. 'Moehamma| dijah Daerah Djawa-Barat jaitoe t. M. Kartosoedharmo, laloe

anak H.W. Masril-Alimin diper
silahkan membatjakan
pa ajat al @oer'an.

bebera-

jang

12

dibagi

'mendjadi

satoe

i
dalam tanah
baroe

peroesahaan-

pertjobaan.
Selandjoetnja hasil dari boe-

ah pekerdjaan

itoe akan men-

djadi satoe hidangan

lam Sekaten

besar da-

jang akan datang

dan di Sekaten itoelah nanti baroe orang dapat
memastikan,
apakah oesaha itoe boleh dite-

roeskan, dan

badan

Ekonomi-

sche Zaken dari Keradjaan Soe
rakarta pada ketika itoe akan
menjatakan tentang ,,bisa” a-

tau

,tidak”nja

melandjoetkan

pembikinan
barang
anjamanjaman terseboet.
Djika
seandainja
memang
memberikan hasil jang sedikit

loemajan, maka orang boleh pas
tikan bahwa dengan diperloeaskannja pekerdjaan anjam-anjaman bamboe itoe akan tentoe
mempoenjai
arti poela dalam
satoe soal pemberian pekerdjaan jang agak loemajan dikalangan rakjat disitoe.
Tidak lain, kita
hanja mengoetjapkan,
moedah2an :

»Berhasillah
jang

baik

sesoeatoe

dan

rakjat didesa

bergoena

?”

watak

sendiri

FRIEDRICH KUNKEL,
-

Setelah itoe laloe t. Soetalak
mendatangkan ketjilakaan bagi
sana, voorZzitter Tjab. Moehammanoesia lagi.
madijah
Bandoeng dipersilahPauze.
kan memaparkan agenda No. 1
Setelah itoe maka openbaar
(Onderwijs keperloean masjara
dilandjoetkan
oleh pembitjara
kat).
Spreker
menggoenakan
jang amat kotjak dan loetjoe,
bahasa Soenda jang sederhana
jaitoe t. Rd. Moeljadidjojomarsoepaja moedah dimengerti, jg.
tono, consul H.B. Soerakarta-ha
maksoednja lebih-koerang begiGiningrat.
Spreker menerangni:
.kan tentang: N. Moehammad,
sang goeroe djagad.
Bahwa onderwijs itoe soeatoe
Spreker meriwajatkan penghal jang ta' boleh ditinggalkan
hidoepan baginda Nabi sekedar
oleh oemmat jang menghendaki
nja jang didalili dengan bebera
akan kemadjoean: karena depa keterangan dari professor2
ngan onderwijs dapatlah teroeBarat, bahwa njata2lah ketinggikoer, tinggi dan rendahnja dera
an Nabi itoe telah diakoei bedjat dari sesoeatoe oemmat. Ba
narnja:
gi peladjaran
Islam, memang
Para pendengar selaloe rioeh
soal onderwijs itoe boekan soal
karena tertawa, akan tetapi tijang
sambil-laloe, akan tetapi
dak menghilangkan
akan sari
adalah perintah jang amat dipembitjaraan bahkan lebih me
pentingkan.
resap.
Kemoedian spreker menerang
Oentoek menoetoep segala oe
kan keadaan onderwijs jang teraian pembitjaraan tadi, maka

rikatan

Sebagaimana
kita soedah
terakan diatas, maka pekerdjaSoerakarta

dari

dikanan

kiri kita, jang

onderwijs2

itoe.

Jang

aneh sekali bahwa lebih tinggi
onderwijs
kita ini, laloe lebih
djaoeh dari pada keboetoehan
kita, bahkan berlainan.
Oleh karena itoe maka perse

oleh

loemajan

dewasa

artinja mengalami peroebahan dan peroeitoe tak moengkin djadi dengan tidak dibarengi oleh krisis).

bahan

Gjoean

Satoe werkverschaffing jang agak

kesoenanan

Mendjadi

memang banjak matjamnja. Se
hingga soesah akan dapat
ditetapkannja, arah kemana toe-

djoemlah keloearga jang beroepah ditambah dengan keloearga
nja jang tidak mempoenjai pen
tjarian.

an anjam-anjaman

Volwassen bomb beteekent
veranderen en de verandering
van het eigen karakter komt nooit zonder crisis tot stand.

lah ada

lain anak-bini sendiri,
djoega.
haroes memikirkan
makannja
sanak keloearganja.
Para pembatja bisa menghitoeng sendiri
dan
membagi2

angka

TH OM AS CARLYLE.
2

ka

kira2 10 sen.
Djoemlah ini bisa keterima
L Oleh setiap pemoeda desa jang
menganjamnja
dan hanja daanimo's loear biasa
banjaknja
lam tempo pating
lama 12 djam
padahal kalau tempat itoe disadja.
aa
tambah seloeas itoe djoega, nis
Begitoelah roepanja 'itoe per
'jaja beloem poela dapat termoehitoengan jang kita toeroet sak
at. Menoeroet doegaan penoesikan dikedoea boeah doesoen, | lis jang
termoeat sadja tidak
dimana sekarang barang anjakoerang-dari 2000 orang, terdi
man daripada bamboe
sedang
rj dari kaoem iboe dan bapa.
dilakoekan,
ialah satoe dalam
Adapoen
perhimpoenan2 jg.
doesoen Baki Doekoe
dan samengirimkan wakilnja sedjoem
toe lagi didoesoen Polokarto de
lah 71 dan ada djoega jg. mengi
hgan masing2 mempoenjai sarimkan soerat karena berhalatoe badan Centrale jang haroes
ngan.
mengoeroes dan memimpinnja.
Setelah Comite v. Ontvangst
Apakah

t

Di Solo kini Ma

borongan

toek membikin
| matjam barang,

peroesahaan dalan

Palbran
“
Kesoenanan ini, marilah
(EU

dapoen oepah

ling, di. Solo, orang giat
an menempoeh
djalan

keting-

| kita selidiki lebih landjoet, te| roetama

biting dengan bahan tjat jang
kira2 seharga 3 sen sadja boeat tiap2 matjam prodoeksi. A-

menoeroet korespon

Perhitoengan begrooting
pertjobaan

—- Tentang

boetoehkan 100 biting kira2 150

Antara jang berkeli-

|

biting ter-

Kemoedian 'oentoek tiap? ba.

Jaar-

Passar Gambir dsb. Ti-

2 Mara,

bekerdja satoe-doea hari oen-

maka

h dibanggakan.

Tam

dahnj» banjak sekali, alat

tjoekoep

1 Djawa Barat sosnggoeh bo
a2 jang telah didapat
ari Haa. anjaman terseboet
ta diberikan oleh Pasar Ma-

ting tadi adalah kl. 20 sen. Dja
di kalau orang
maoce sedikit
mendapat harga
pendjoealan
dari sebatang bamboe
dengan
20 sen lebih, maka ia haroes

pergoenakannja goena men
tjari
penghidoepan jang

dae-

5 Tidak sedikit poedjian? ser-

pembatja:

Tanaman bamboe di Indonesia ini banjak sekali
ditiap kampoeng dan tiap
cioesoen. Goena dan fae-

|

7 Pa pi PON Desa
ng

- Penoendjoek

gan

BRG

tang bamboe biasa, maka seba
tang bamboe jang dibikin bi-

mantan

DJAWA
GAROET.
Openbare

anggun

oesaha
bagi

anng
Pa

Oleh Reiz. Corr. Laka

WAR

Moehammadijah,

mem-

bentoek onderwijs dinegeri kita
ini bersandar kepada 11 Punt.
Jang 11 punt itoe oleh spreker
diterangkan satoe per satoe.
Setelah ini pembitjaraan dise
rahkan
kepada
t. Oei Tjing
Hin,

Consul

H.B.

Benkoelen.

Pembitjara
ini menerangkan
tentang: Membawa manoesia ke
arah kebadjikan. Moela2 spreker menerangkan
arti Islam
membawa keselamatan doeniaachirat, sedang Moeslimin itoe
pemeloeknja
Moe'minin adalah titel jang setinggi-tingginja
jaitoelah orang jang insjaf, ra
djin, manis

boedi

pekerti,

ber-

tingkah lakoe baik, thaat kepada Allah dan Rasoelnja dan sa
bar. Maka oleh karena itoe ten
toelah
Islam itoe berwet dan
wetnja
lain dengan
wet2 jang

poerbakala,

wet

jang

dikem-

bangkan dizaman Nabi Moesa,
Daoed dan Isa.
Karena
memang
alamnja djoega soedah
beralih. Dapat diboektikan per
bedaannja didalam peribadatannja. Peribadatan Islam adalah
mengandoeng beberapa pendidi
kan jang sesoeai dengan kehen
dak zaman.
Dari antaranja ke
arah kesoetjian, persatoean, ber
gerak, mendatangkan kebaikan

bagi sesama manoesia

(masja-

rakat).
Djangankan manoesia
sedang lemboe sekalipoen bisa
mendatangkan
kebaikan bagi

manoesia. Soenggoeh maloe be
nar bagi manoesia jang malah

H.M. Mansoer ketoea H.B. Moe
hammadijah
bertampil kemoeka memaparkan keterangan ten
tang: Soeloeh hidoep dalam ke
gelapan
KOENINGAN
Rapat oemoem

Persi diboebarkan.

Hoedjan

ketokan.

Toean2d

Djok.o-

Said
dan
Ronggo
diketok.
Mr. Joesoef ditja
boet pembitjaraannja.
Setelah
melangsoengkan
conferentienja
jang
ketiga,

Persi melangsoengkan
rapat
ocemoem dengan bertempat digedoeng pergoeroean Moehammadijah Koeningan pada hari
Minggoe malam Senin j.l. Sebe
loem rapat dimoelai, terlebih

doeloe

diperlihatkan

demon-

stratie pentjak oleh
beberapa
anggauta Persi dan lain2 dengan kendangnja
jang terkenal. Sekira djam 9, bom diboenjikan oleh comite conferentie.
Kemoedian
sekedar pendahoeloean, oleh P.B. Persi diper
silahkan
muziekvereeniging
Pemoeda Moehammadijah “mem
perdengarkan lagoe Persi jang
dikomponeer oleh tjabang Pe-

malang,

poela

conferentice

marsnja.

Kita tjatat beberapa
san perhimpoenan

oetoe-

serta

Gan wakil pemerintah

pers :

jang di-

pimpin oleh tocan wedono dan
A. W.
politie Tjirebon toean
Moerjani. Djoemlah
hadlirin

mendekat

500 hingga

noehi gedoeng.
Setelah ketoea

P.B.

memejang di-

wakili toean Slamet memboeka

rapat, maka pembitjaraan pertama diserahkan kepada toean

Sambas, jalah ditentang Riwajat Persi Koeningan.

NA

an hari

donesia

harga

dupa tabiuen

aropan baik dikemoe-

: “Baapabila ya

dari

| pendjoealan kepada badan Cen
trale jang mengoeroes itoe pem
| bikinan barang2 anjaman, jang
| membajarnja 214 sen boeat ti“@P2 100 biting dengan
oekoeran kira2 2 meter pandjangnja. Bilamana dibandingkan de
| ngan pendjoealan
dari seba-

ANN GNU

5

ka ini didapatkan

tenvuyanrasata
AAN

2

»Partai politiek dan sarekat se

ke anten

.
an
| kerdja. Baroe beberapa menit siapan..
Sampai hari ini Tjabang dan
| beliau memboeka atjara ini, ma |
mentjaboet
Ika wakil P.LD.
persiapan ada 109 dan jang
pembitjaraan beliau,
tatkala menjatakan akan datang sam| sampai pada pembitjaraan ti- | pai hari ini lebih dari separo-

bila )

barang

Oleh | Reiz. Corr. »Antara”

dak melihatnja kaoem modal ke

pada kesoesahannja

haroes

maka

rapat

di

k ma| nganten di Tjilatjap oentoe ikian

ar | dengan seksama. Keadaan kekamakin

akan terahasia bagi pembatia,|
n petapi baiklah kita toetoerka
erimaan
| mandangan tentang pen

ang

wati tempat terseboet
Maos

ke Bandjar.

. Pandhuis

waktoe mapanas sadjalah pendoe- | Januari 1939 dalamditeri
ma kal
ditempat itoe sama sekali |na masih bisa
u totaal
ata
n
c bisa mendapatkan air mc- '10.400 potong kai
h ki-

r0esim

|

sehingga soesah

sangat

potongan

i mereka mandi
an

kesehatan

000, maIkan sebanjak 1. k. f 23.

jl. telah

meng-

gerebek serombongan
jang sedang mengadoe

orang
ajam.

hari Minggoe

keIka selama boelan Januari '40 bisa
kita
moendoeran atas itoe
00
oeang jang dipindjamkan

atas

f

i

ita a

para pembatja kembakepada tjara bagaimana pen-

'doedoek Kawoenganten
'beroesaha bila hendak

haroes
mema-

barangnja kepegadaian.

Dibagian sebelah Barat sebe-

demah gadai, ialah

eln

atas kemoendoernja
betapa
aerah
kajaan dari pendoedoek did

Tjilatjap, jang selain

mahal apabila diban-

na mereka haroes
tjap. Maka oleh kaoe mereka pergi ke Tjila-

toek keperlocannja itoe.
barang jang akan digaitoe beroepa dang-

enggorengan, dan sebagai

Jengan lantjar beliau

me-

raikan riwajat berdirinja
si Koeningan jang pada per
laannja diberi nama Soepir

dan

kemoedian

elIma poela,

dinamakan

soekoerlah

Koe-

dapat menjabang Persi,

sama sekali.

mendjati

autanja sekarang k.l. 200 dan
3
hmad

tjabang jang koeat.
ra kedoea adalah t.
'betoesan Tasikmala-

toendjoekan jang tak akan mem'bosankan pada masjarakat Indo:
nesia.

si, karena kaoem madjikan hamentjari

nja

keoentoengan.

Di |

'sini wakil P.I.D. melarang soepaja hal ini djangan diteroes-

Dari itoe, kaoem boeroeh

| haroes bersatoe oentoek menen

toekan dan memperbaki nasib.

Toecan Ronggo dari Tjirebon

diboeboehi

atjara ,,Masjarakat

ngan setjara

joean Persi, jalah soeatoe | ketjil, hingga
in kaoem soepir jang karenanja.

edian

tampil

kemoeka

'Djoko Said dari Ban-

ceng (ketoea P.B. PTTR.) jg.

enda

giliran oentoek me-

raikan atjara ,,Batas wak

bekerdja kaoem boeroeh”.
mengemoekakan,

hbah-

as waktoe bekerdja bagi

wetenschappelijk

soesoemengoeraikan riwajat
nan masjarakat sedjak djaman
gildewezen sampai berobahnja
mendjadi masjarakat kemodalan jang menimboelkan concu-

, jang dengan tenang dan dje
s membentangkan azas dan 'rentie antara
n memperbaiki nasibnja.

adoe

Toekang2

modal besar dan
siketjil ini mati

Demikian

poela

concurentie oepah jang menje-

babkan boeroeh merosot harga
nja, Tatkala pembitjara sampai pada soal relatief verzet
van verdrukte elementen, wakil
pemerintah melarang boeat me-

'neroeskan itoe soal.. Kemoedian ditjeritakan timboelnja
Sebagi
gerakan sekerdja.

per
sen

dinja masjarakat, maka" sewa'
.
badan
n
djibnja para boeroeh itoe berkesehata

itoe perloe, karena oen

ing mendjadi pokok| satoe.
Tampil dimimbar dengan dinia. Tetapi di
barengi seroean Hidoep,

toean

mengoeraikan

soal

4-Penostoep

raan

dari

3.

DJAWA

3. Oesoel2.

kiman,

Comite

Di

Semangat

Partai Islam

Ketoea,

Wakil

2.

ketoea,

3. H. Abdulhamid Bkn., 4. H. An
Soetadi

Penoelis,

8.

din, 9. M. Djauzi, 10. M. A. Da
soeki dan 11. H. Ichsan masing

:

i

Sub-sub Comite (Kepala).
1. Sub Penjiaran dan propaganda Pengoeroes harian Tja-

bang, 2. Sub Keoeangan H. An
war, Sub Tamoe dan Pondokan
H. Ichsan, 4. Sub Sidang M.
Sabaroedin dan 5. Sub Djamoe-

an dipersatoekan

dengan

Sub

Tamoe.
An
Kewadjiban Tjabang dan persiapan.

Tjabang dan persiapan P.I.I.
Giharoeskan

membantoe

beja

Congres masing2 f 3.—.
Masing2

oetoesan diharoes-

kan membantoe beja pondokan
dan djamoean f 2.50.

Tempat

pondokan

dan sidang Congres.

Pondokan
doeng bakal

Oetoesan2 di GeGebouw Moeham

madijah Ngabean straat.
Semoea sidang baik Besloten
Hwa

Kiauw.

pendoedoek

kampoeng.

Berdirinja comite tanah Par
tikelir ini mendapat samboetan

dari be-

tjoekoep,
boekan
sadja
dari
dalam
kota,
poen diloear ko-

.|

Gaffar Ismail.

oetoesan
$

atoeran Inlandsche

verponding atau Landrente.
Sebagaimana oemoem tahoe.
bahwa keadaan kampoeng kam
poeng dalam tanah partikelir
dalam daerah
Soerabaja boekan sadja djalanannja
sangat
sbetjek”,
poen dikampoeng
itoe seolah olah mendjadi sarangnja penjakit.
Djika moesim. hoedjan, dalam kampoeng2 itoe meroepakan sebagai soengai
sehingga
menjoesahkan perdjalanan dan

berapa kawan Intelek dan
Oelama2 di Indonesia.
ta bersama beroesaha seroepa
Perdjalanan P.B. Pada boedengan comite Tanah Partikelan
jang
laloe,
ialah
t.
lir di Soerabaja.
Wali Al Fatah ke Djawa Ti
moer dan Madoera di 25
Pond Indonesische Chauffeur.
tempat hasilnja menggoemPersiapan
kongbirakan oentoek Partai dan
res.
Agama Islam.
Berhoeboeng dengan KongPada boelan ini P.B. djoega
res
B.I.C. jang ke 7 di Malang,
mengirimkan oetoesannja ke
maka
sekarang
soedah
memDjawa
Barat,
ialah t.t.
bentoek
Hoofdcomite
Kongres
Wali Al Fatah
dan
A.
jang terdiri dari pada t.t. KeR. Wiwoho, Dr. Soekiman
toea t. R.J. Soerjowinoto (Madan Abdulkahar
Moezakir
Ilang),
wakil ketoea, t. K. Mardan dibantoe oleh M. Nattohadikoesoemo
Soerabaja, Pesir. Djoega ini boelan me- :
noelis
1,
t.
Soeparno
(Malang),
ngirimkan
oetoesannja. ke
Kalimantan Selatan ialah Penoelis II, S. Tjokrosoedarmo
Bendahari
“T, t.
Soerabaja,
dan A.
t. Wali Al Fatah

Sabaroe-

masing Pembantoe.

dioesa-

Soerabaja itoe bisa kem

mempoenjai

Indonesia.

teroetama

Partikelir.

telah

bali pada tanah Gouvernement
(jasan) atau setidak tidaknja

djika per-

Mekkah,

Soetomo

daerah

Medan,

ri, 6. M. Jasin Chalik dan 7. M.

R. M.

1.

Tanah

Soerabaja

han berdirinja Comite
Tanah
Partikelir dibawah
pimpinannja t. S. Tjokrosoedarmo.
Comite ini berdaja oepaja
soepaja tanah partikelir dalam

6. Penoetoep.

Besloten Reserve
loe.

TIMOER.

SOERABAJA.

lam Indonesia oleh Dr. Soe8.

ge-

Ming

3. Indo-

oetoesan

Commissie

masing-masing sebaZarkasih,
gai Voorzitter, Vice Voorzitter
Secretaris I dan II, Penningmeester I dan II, sedang mr. Soemardi
Hadji Abdoelhamid, Toean Soemantoro dan wakil dari federatie
roekoen kampoeng, sebagai Coni
missarissen.

prog-

program,

soesoenan

Darmosoegito, R.L. Sastrosepoe
Toean
tro, Toean R. Roedjito,

Saptoe

war, 5. M. Djamzani Bendaha-

1.

jang sama toeroet
didalam initiatief
bagian

ambil

dan

ini menilik
dewasa
Pada
beberapa tjatatan dan pernjataan kepada Partai saialah
ngat menjenangkan,
samboetan dari ' beberapa
Studenten kita jang berada
di loear Indonesia, misalnja
Mesir, Nederland, India dan

A. T. Hammam

Menoe-

koempoelan

dan sinesia berparlement
kap Pemerintah oleh M. Nat
sir Bandoeng,
4. Pembitja-

Padatge
lisan
April
"14:
pat
19410.
Pers Comisi P.LI. minta di
chabarkan.
Soesoenan Hoofd Comite:

,,Ge-

nama

dikasi

roet pilstoesan” dari 1230 per-

5. Kedoedoekan oemmat Is-

| Mr. Joesoeph ketoea P.B. Per | maoepoen Openbaar di Gedoeng
si, oentoek

Is-

Politiek

kan kepoetoesan2,

terseboet.

ajam

pernoba-

Djokja jang

dong Ra'jat Matarany

Ming' goe 14 April 1940.
Agenda: 1. Pembatjaan AlMemperma'loem
goeran,

DJAWA TENGAH.
'goedang pegadaian. Satoe keri
ditja
ar
soek
'moendoeran jang
DJOKJAKARTA.
dalam tempo k. I. 10 tahoen | Congres Partai Islam Indonesia.
jang lampau, tetapi satoe per- |

diandjoer - andjoerkan oleh | dan kaoem boeroeh” Beliau de-

Mr. Joesoeph cs. Djoemlah ang

|

itoe diad

kan dalam

September

Perserikatan

kaoem

kendaraan,

Red. Kita di Mataram
lis:

menoej

Pada

hari

malam Djoemahat

jg Jaloe di Schouwburg Hoakiauw
Sociteit Mataram soedah
rapat oemoem
dilangsoengkan

boelan

Korban

Vryomgang.

Gadis
boenoeh
Tr
Nona Siti Dandini og.

d
Sit

berhoeboeng denga
Woerjani
pertjintaan,
telah
membo
temoekan soedah meninggal d
|
nia.
Hal ini disebabkan pertid :

poenja gara2 dan kaffarnja lebih

djaoeh ia dalami boenting 3 boe3.

satoe gedong, jang sangat boleh

tanjaan dan 4. Malam perpi

dibawa oleh

dan tidak sempat

atas

dong itoe demikian: Dr. SoekiDjajengkarso, Toean
man, M.

jang ketinggalan

itoe binatang

Dari kain

sampai keperioek nasinja soedah
sama-sama berpindah tempat ke-

setelah | kan.

Moelja. Poen bond ini

jap, tetapi

'loedes

Kartono

. Besloten pada malam
goe tg. 13-14 April.
1. Soesoenan
Agenda:

jang
Tn

man dari perboeatannja
terlarang itoe.

Nata,

Biwadda

Comite

peringatan

dakan

Ismail,

djid Besar.

hoekoe-

menghindarkan

pat

kita wartakan,

kandoeng keniatan, boecat menga

kemoedian bersama ke Mas

Hanja 6 ekor ajam sadja da
kita maoe bi- pat dirampas oleh
Politie, ja-

soeroet

soedah

lang

Centraal

sehingga |
mempoenjai mata2
sahan.
dengan demikian mereka da- |, . Openbaar pada hari

daripada

ternjata dalam kekajaan pakaian
dan barang2 perabotan roemah
hampir2

Pernah

bahwa

itoe,

ajam itoe|

panja si pengadoe2

apernah dikabarkan tentang kek
n
poe
an,
loetan dalam soal mak

lanegara,- dan oentoek da- | tangga
tempat ini, mereka haroes
kereta api. Ongkosnja

kiranja,

'Teranglah

8.000.

|

jang ke 7 di Malang

diri di soengai Kalimas dan dik

karena sebeloemnja toekang2
Peadoe ajam itoe soedah berke- 1 3 ngoeroes Besar, 2. Oesoel2
gempatan melarikan diri. Roe-| 5
“jang beloem selesai 3. Per-

sedjoemlah

“ kira-kira

sampai

taram.

si oetara,

dan M.LA.I.,

2.0
| doega sampai sebanjak
Tapi soenggoeh sajang pengge
kemoendoeran
dengan
berhasil,
potong
| rebekan itoe tidak

Ra'jat Ma-

Gedong

Commissie

Organisatie.:
:
Saptoe
, Besloten pada hari
tg. 13 April.
Agenda: 1. Madjallah Partai, 2. Mengsahkan masoek
nja Partai dalam G.A.P.I.

pada

Politie,

3 orang dari Veld

Didoega, bahwa kongres B.L

Sakkema ini, ada 470 orang.

lam oleh Oetoesan Soelawa-

ram, 2. Stryd

dengan

tie Tjiampea bersama2

ti. Ngari, Wongsodihardjo, M
tahir, Kasim dan Amat.

jang akan datang.

tannja Sri Soeltan

tg. 12-13 April.
1. Beginsel
Agenda:

Poli-

Mantri

oesahanja

Atas

dengan
ra-kira sampai 16.700
jambesarnja oeang jang dipind

dibantoe oleh t.S. Tjokrosoede

mo penoelis, dan pembantoeni

djadi bakal

|

hasik

sedjoemla

barang

tidak

Jang

Badan oesaha dipimpin 0
K. Martohadikoesoemo deng

gi tg. 12 April moelai dj.
8,30 sampai dj. 11.
Agenda: 1. Agama dan Poli

' Solo, 3Aliran

ber-

modihardjo.

ke IX ini, dengan . dioedjoetkan| £.

oleh Dr.

N

ajam.

adoe

tt. Soeprapto dan Pamoedji

Openbaar pada Djoem'at pa

: Besloten pada hari

Penggerebekan

sie dipimpin oleh t.s. Tjo
darmo ketoea, dan dibani

bahwa
dikabarkan,
Perlvue
anggauta pertama dari pendirian

Te-

dan Anggaran

tiek oleh A. Gaffar

tidak

soedah

sadja orang itoe
de| Apabila kita bandingkan:
bernjawa
lagi.
boelan |
ngan penerimaan dalam

Hanja pada

Fe

ras dan sesampainja diroemah |
t. A. W. dalam beberapa sa'at j

terseboet.

Penningmeester.

- tangga.

orang berbaring dekat kandang
tsb.
Dengan pertolongan tetangga2nja maka orang itoe diseWerahkan pada t. Assistent
orang
Roepanja
Djonggol.
dana
itoe sedang menderita sakit ke

hal
akangan ini. Meskipoen
satoe
di
ja
nd
.tjam ini boekan me

Receptie pada malam Djoem
'attg. 11-12 April 1940 dj.

dasar

sa kandang babi, dilihatnja ada |.

lama kian

ta dari
mendjadi lemah, ternja
diroebarang2 jang digadaikan
aktoe be
'| mah gadai Tjilatjap diw
sema

r- nvruchtbaar-seperti bar:

|

djam “7 maroen rintik2 kira
lam, seorang Tionghoa pendoe
doek disitoe hendak memerik-

i pemba| barang2 itoe, barangkal
sendiri
tja dapat mengitoengnja

.

Agenda: Pembatjaan @oer'an, 2. Pidato Ketoea P.B. 3.
dari tetamoe,
Samboetan
4, Djawaban dari pimpinan.
| Besloten pada malam itoe
'djoega moelai djam 9,30.
Agenda: 1. Verslag PenoeP.B., 2.
lis dan Bendahari
anAnggar
Mengesahkan

o/d Djonggol, te- &

beloem diketa| ta ini ditoelis,
mengga
oentoek
mana |
dari
dan
|
siapa
Na "Tidak kita terangkan hoei
lapatkan sedikit ocang
keteraet
orang itoe. Menoero
ng jang mereka
an atas barangnja jang | disini berapapeoca
pada waktoe hoedjan toe.
ngan,
k
toe
oen
gadaian

| dapat dari

Soemadi
R.M. Sastrowinoto,
dan Soerjosoedarso, imasing2 se
bagai Voorzitter, Secretaris dan.

8 sampai 9,30.

“Jah diketemoekan majitnja seorang laki2, jang sampai beri-

ang dikota Tjii | gama terpaksa dat
daikan

mereka

Mataram, dng. potongan ,,Sak
kema”, dibawah pimpinannja t.

1.

Dibilangan

Kesoegihan

wa | jaan

sekali, Besloten 5
kali dan Openbaar 2 kali.
Programma dan agenda Cong-

Kematian jang mengharoekan.
Pembantoe M.-J. menoelis:

Dem

per-

satoe

dirikan

boeat

san,

res.

BOGOR.

tibalah orang

t, Die
« | poela pendoedoek dari Pari
dan lain2

da. Sebagai hasil dari vergadering itoe, soedah.diambil poetoekoempoelan sekerdja, dengan na
kendaraan
kaoem
ma Sarekat

da djam 11.

kepaoek | hanja 5 sen sadja per satoeKawo
e-

jang ditarik koe

haan kendaraan

.Congres.

boebarkan oleh ketoea rapat pa

jang tariefnja

'soek keroemah gadai.

bitjara,

peroesa-

jang sama mempoenjai

Disebabkan ta' ada lagi jang | ' Receptie

| ang lamanja sampai kir h Kawoee | dalam sekali djalan, iala
la, maka

kaoem koesir dan kacem-kaoem

selama

sidang

. Banjaknja

para boe-

jaitoe

kendaraan,

kaoem-

dari

nja.

jang sengsara.

roeh

perahoe
gan men
DenPia
Pl aik £ satoe
a2 9 djam

nganten-Tjilatjap

Kan

Tjabung
Banjaknja,

PROBOLINGGO.
Warta P.LL
Pada malam Selasa 25/26-3-'4U
P.LI. Probolinggo
telah mengadakan Rapat anggauta bertempat
di roemah T.H.
Maskoer Djati.

Djam 9 rapat diboeka dipim- 13
pin oleh t. Anwar Noeh sebagai

me- # '

ketoea, sebagaimana biasa

ngoetjapkan terima kasih.
Kemoedian baroe membentang
kan hal congres P.I.I. jang akan
datang dan lain2 poela.
Kepoetoesan Rapat mengoetoes
T. Anwar Noeh ke Mataram oentoek menghadliri
congres, dan
beberapa
oesoel dengan
vrij
mandaat.
Djam 12 rapat ditoetoep dengan selamat.
NGANDJOEK.
Pembantoe A.S. menoelis:
Kingkong Indonesia.
hampir
tiap2
vervolgKini
school
dan sekolah partikoelir
lainnja,
telah kedatangan
seorang bangsa kita, jang mempertoendjoekkan
kepandaiannja
sport, jang menjeboetkan naina
nja Kingkong.
Jang dipertoendjoekkan sport hal standen, rinyen, halter, berdjalan diatas kawat jang berdoeri dan kawat bi
asa,
dan lainnja.
Biajanja ada
jang f 5.— sampai f 15.-—, menoeroet kekoeatan masing2. Per
toendjoekannja
dilakoekan
dalam tempo 2 djam.
Sebetoelnja
ia bernama R.M.
Soemargo, asal dari Djogjakarta. Berhoeboeng pada waktoe ke
tjilnja tidak tjotjok dengan orang

toea, ia melarikan

diri, sam

na laloe ia mendapat kepandaian jg. seperti itoe.
ploma-diploma jang

poen

begitoe

ring2 jang
an-poedjian.

Banjak diditerimanja,

djoega

bermaksoed

-verkla- poedji-

Terdjoen kesoeinoer.
Baroe2 ini, di desa Sonobekel
(Waroedjajeng) ada
seorang
laki jang terdjoen kedalam soe-

moer sehingga

mendjadikan ti-

wasnja. Berita jang kita dengar
sebabnja
seperti berikoet.
5
wasa itoe
sang isteri baha

melahirkan

anak.

Sang bapa

ingin akan menjelamati ana

jang baharoe lahir. Tetapi wan
tidak ada. Beraspoen koson
Ia laloe mengambil

djalan men:

tjoeri ditetangganja, ' sehingg:
berhatsil mendapat beras tjo:

Machmoed Malang.

koep mengadakan selamatan.

Bendahari II, Pamoedi Atmo
dihardjo Soerabaja,
Pembantoe2 dari. Soerabaja t.t. Oesman, Oerip, Soeprojo, S. Legidjan, Soeprapto, Pembantoe2 da

tapi apa

ri Malang t.t. Ranoeprawiro, Soe
kirman,
Parsan.

Koris, Kasim,

Mattahir,

£

pai kedesa
Soekomoro (Ngandjoek), jang disitoe ia diberi na
ma Widji. Kemoediannja ia toeroet diseboeah circus, jang ma-

'latjoer pegawai

d

dapat mentjioem baoenja, j
mana laloe ia ditahan diroe

pegawai

desa. Berhoeboen

ngan rasa maloe atau bagaima
laloe ambil kesimpoelan terdjoe
dalam soemoer, sehingga
djadikan

tewasnja.

ANGAN
n
na

|

Tang en Ne Kam- |“

Mk diet biar kaga” djadi jury, on| der controle
djoega, malah

mas

mba- | gi sama Miss Soerip jang bisa

e- | bikin

orang

moetar2

ingg a .krosi, @iroemah

it , aa.maog nosBa
itoe

diatas

tentoe

dana

aa. con-

"tingentesring doeloean.

Bang Ka
kediskwalifiseerd
id jury

(mb.

tang-

» Moes-

mah, soedah
boeat djadi

oleh

ma? Kam-

Ipret), sebab dceloe di Pasar
| Gambir karena boekan miss
Annie
Landouw
jang dapat
1ste prijs, dia dimoesoehin 3
hari 3 malem sama
Temen2 dekat2

sada tanja:
jang

ma' Kam-

bang

Bedjat

,,Zeg, bang,

ajoh

Iste

Miss

prijs.

Soerip: moesti kasih 10, miss
| Soelami boleh djoega.
| Ah, bang Bedjat mah kalau
isalnja paaaonroeh

djadi jury

bekas pemain elftal Miss Riboet,
orang

!

Romeo menang toss dan
dapat
menggelindingkan

VOETBAL

| lebih doeloe. Nawawi

la pada Oekoeng,

V.V. S.LO.D. beroesig 15

koetika

soeroe

janji

bang

Bedjat

,,Ditepi

laoet

Motaro”. Dus nji Roekiah kaga' betoel mati, jang betoel:
orang2 di Stamboel
Concours

kirik.

merasa setengah mati
miss Soerip menjanji

Tapi srenta

matanja dibikin idoep.

ngomong,
ketawa
bang Bedjat. taoe,
PA aloes” He

r,
.

koetika
sambil

Nji

Roekiah

idoep,

seperti

idoepnja miss Soerip.

Kerste prijs empck Bedjat.
BANG BEDJAT.

kiap2

orang

telah

Png

de-

0 tah hei | besok
dalam
ek

dengan berpidato. Jang maksoednja membilang terima ka-

oclan

ringatan.

Poen

regentschap

Ngan

tidak maoe

ILtih ada djoega jang datang.
Djam setengah sepoeloeh, toean Ketoea memboeka perajaan

sih pada semoea
penjokong
hingga perkoempoelannja dapat gedoeng dari pemerintah.

Setelah toean Ketoea, kemoedi
an toean Jahdi wd. kepala se-

ketinggalan.

kolah berpidato

“berita jang kita dengar P.

.afd. Ngandjoek akan menga
can bersama-sama dengan P.
an

anta

dengan

tang-

kas dan djelas, memakai

baha-

sa Belanda, dan separoeh piGatonja memakai bahasa Indi djamoe
| donesia. 'Hadlirin
dengan orange crusch -- koe- #

bertempat

we2.

.afd. Waroedjajeng
ngadakan peringatan

Poen

ta' loepa,

di

sadjikan

djoega penembromo dan permainan anak-anak berdjenis2. Perte-

moean dirajakan dengan game:
lan dan muziek.

elis

N. Ka

Pad

N. Roebingah. CommissaN. Moenah dan T. Adi-

Lebih koerang 2
jaan selesai.

12 pera

TANAH 1 SEBERANG.
. afd. Waroedjajeng.

BINDJAI

tahoen bertoeroet2 P.N.

id. Waroedjajeng, Voorzitschapnja dipegang T. AdiMa
Ta
pada Lan

tertoea sadja, melainkan djoega
club jang terkoeat di kota Garoet. Tidak
waktoe
15

semoea
dingkan
dol

teng

heran djika dalam
tahoen itoe hampir

perkoempoelan

loe mendjadi milik tetap dari
S.LO.D Ini bekers semoea beloem.
terhitoeng medali2 jang diba-

itoe,

dengan

mengadakan

Kalau tak ada halangan katanja akan diadakan pada boelan
Juni j.a.d.
Oentoek mendapat biaja bagai
peringatan

itoe,

akan

diadakan

berkali-kali
pertandiangan
rgan mengoendang
club2

lain kota.
Begitoelah

dan

pada hari Sapto:

Maart j.I. telah

didatangkan ke-

sebelasan

p.s. R.O.M.E.O.

Semarang,

jang

satoe

dedari

Minggoe tangal 23 dan 24
mendjadi

club jang

pe

na banjak

jang

“Pada
na,

dimoelai
berdaja

v.v. SLOD

—

p.s. R.0.M.EO

HarikekSaptoe
23 Maart
40.
Pada
hari terseboet berdoejoen-doejoen orang pergi ke Ha-

oerpanggoeng oentoek menjaksikan

pertandingan

jang

loear

biasa itoe Sajang hari jang gelap,

jang

sebetoelnja

toeroennja

melaloei

barisau

penonton2

aa H Pagan one. a13
| memlsamlnabagntas

memperlihatkan keta' dapat
tangkasannja dalam menembak,
sehingga bola beberapa kali mcatau kesamlajang keoedara
| ping doel.
Permainan

poetih-merah,

Iri.

| tanda freekick.

Permainan Siod makin lama
'makin teratoer.
penjerang,

Baik

bagian

maogpoen

bagian

pendjaga memperlihatan permainan jang menggembirakan

Tidak

“heran

kalau

sebeloem pauze Atjeng dan Oekoeng dapat menambah
kemenangannja, sehingga stand beroebah mendjadi 3—0 boeat Siod.
Dalam bagian ke doea permai
nan makin seroe. Romeo akan
mengetjilkan kekalahannja, semenangan.

ada

jang ta' dapat meneroeskan per

de-

Tjik.

ROM

de-

sang

Karsiman

Soeparlan.

ps

seroe

ke-

telah datang..
Poekoel 4.40 toean Machmoed
memboenjikan peloeitnja, tanda
permainan akan dimoelai.
Dengan melaloei barisan Pandoe2 dari Badan Persaudaraan
Kepandoean Garoet, keloearlah
kesebelasan Romeo dengan mebadjoe

makin

| ngan disertai fors jang oleh wa
sit dipandang berbahaja, hingmemberikan
ga beberapa kali

dang Siod akan menambah

jang

0:

Dengan melihat pasangan Siod
jang lengkap dengan Oekoengnja, dan
Romeo dengan Jasin,

mainannja

Romeo

Pemain

dan diganti oleh jg.

lain.

Oleh karena kortspel dari Ro
meo itoe roepanja, dalam baba
kan inipoen penjerang ta” dapat mengetjilkan kekalahannja.
Xiod bermain dengan openspel,
membahajajang berkali-kali
Biarpoen
kan benteng Romeo.
bola moendar-mandir tetap Ro'meo ta' berhasil memboeat te-

'

Meubel —

Speda

Tempat

Tidoer

@ Lontjeng-wekkerHorloge
JUNG
HANS

@Kreta anak- Lampoe PETROMAX

@ Vulpenhouder.
Parker.

@Komfoor

genpunt,

Satoe kali bola telah melaloei

Abas, akan tetapi sajang sang
Joempoer menahan dia, seolah-

Masak

m/ofyz.

Oven

HALLER.
Pembajaran sangat

roepanja

Romeo

kan tetapi trio

hoedjan itoe menakoetkan orangorang jang akan pergi kelapang.
riboet melajani

@

jang djitoe, a-

tidak

Biarpoen begitoe toekang kartjis

Anno 1925
Sedia roepa-roepa:

Masri.
tetapi
belakang Siod,
Ene dan kedoea back dapat men
djaga bentengnja dengan koekoeh.
Soemito beberapa kali mengi-

salah

terkoeat dari

dan

th Setelah permainan
lagi penjerang Romeo

penonton.

Morin apik Sai

penoelis dan pembantoe dari ba

MEMBELI ??

—

voorzet

ringan.

Molenvliet Oost' 62

Tel:

Abas berdiri
sadja dan bola
menggelinding dengan pelahan
lahan didoel Siod. Stand mendja
di 5—1 boeat Siod “dan tiada
antara

lamanja

wasit

memboe- |

njikan tanda boebar.
Bond

p.s.

Garoet

Romeo.

Hari
ke I. Minggoe 24 Maart
40.
Doegaan orang, bahwa
hari
itoe tak akan dikoendjoengi penonton, berhoeboeng dengan di

kalahkannja

Romeo

oleh Siod

dengan 5 — 1 ternjata meleset.
Roepanja
spel
Romeo
jang
rapih biarpoeri mendapat kekalahan jang menarik perhatian orang. Keadaan jang bersih jang
menjebabkan
djoega banjaknja
| koendjoengan
jang tak berbeda
dengan hari ke I.
Ketika t. Ombi memboenjikan
tanda akan moelai Bond Garoet
mengemoekakan
pasangannja
sebagai berikoet:

Machmoed

Oeweh.

Atjeng.

Iri.

Soeba.

Ijan.
Idroes.
Dojot.

Nawawi.

Goenawan.

Boeat

kali ini Oekoeng

memadjoekan
elftal sebagai ha
rs ke I dengan beberapa penggan
tian, diantaranja
keeper, jang

lebih

tangkas

keeper jang ke I.
Bond Garoet kalah

makin rapih.
Abas
kali memperlihatkan

boleh - menggelindingkan

beberapa
kepandai-

annja, sedang Oeweh selaloe me

lebih dahoeloe.
Permainan Bond

rintangi Soemito,

pintjang.

jang selaloe

benteng

moe-

zoeh. Oekoeng beberapa kali da
pat oempan dari Soedjana dan
Nawawi dan kans baik ta' disia-siakan, hingga dalam baba

kan ini dapat
doelpunten.

menambah

lagi 2

Stand mendjadi 5—0 boeat Siod,
4
Bola ditaro
lagi
ditengah.

Idroes

Goenawan,
melajang

pat pendjagaan jang
“Bola

ditendang

koekoeh.

kepodjok

kiri,

Ketika

dikop
keoedara.

dar-mandir

Ro

bola tidak da-

bola

ini kelihatan

dan

Soeba ke

bak jang djitoe.
Pada soeatoe
ketika
Nawawi dapat bal dari

bisik. Dan

ketika penjerang

toss dan

Benteng Garoet selaloe te:koeroeng
akan
tetapi sajang
Romeo tak mempoenjai penem-.

mainan

membawa

dari

lihatan
tidak pada tempatnja,
sedang permainan
Romeo pada
hari ini lebih baik dari hari ke i.

Backstel Siod terlihat berbisik
meo

tak

kelihatan di Bond, sedang Romeo

kelihatan

berimbang.

“akan tetapi
Keadaan

per

Bola

mon-

sekali

lagi

sadja,

Nawawi

SHOWROOM
1129 en 1164 BATAVIA,

Boedi-Arti
H.LS.
| (erkend bij
| :
no.
Anggota

besluit

menjerang benteng moesoeh, kee
per telah bersedia dengan
kaki-

dir. O &E

13532/B)
Bond

Pergoeroean

Partikelir Indonesia,
Schakelklas (IlIa)
Voorklas.
gratis

Boekoe2

ROTAN 83.

PONDOK

IE AN EA Kah
NE

nja jang mendahoeloei
badannja.
Wasit menoendjoekkan titik dan Atjeng datang sebagai
algodjo.
Tendangan
ini dapat
ditangkap oleh keeper dan dihir
darkan.

Pada
waktoe mengaso stana
tetap 0.— 0.
Ketika “ permainan
dimoelai

lagi Oewes

Oewes.

'olah membantoe toean roemah.
— Permainan Siod makin sore

membahajakan

Co.

Toean
en Njonja bisa pegi ka banjak Toko. TETAPI
adres jang paling bak
dan m erah selamapia masi

“Siod.

akan

&

ka-

angin.
Soeparlan — menangkap
1 — 0 boeat
'mendjadi
Stand

oepaja

TJONG

BATAVIA-C. — BUITENZORG — SOEKABOEMI
TJIANDJOER — BANDOENG — POERWAKARTA
KRAWANG.

sia2.

ditendang,

bal

kans,

dapat

dari

Bond. P.S.LS. Semarang itoe.
Adapoen
hari pertandingai
diatoer setjara demikian:

Soedirman.

di Dondongan.

Fa.

menjerboe pendjagaan

rimkan

Oeweh.
Masri. Ene.
Atjeng. Nawawi. Oekoeng.
boeGoenawan.
Soedjana.
Oo
Soepardi.
YO | Soemito.
Soediono. — Jasin.
Sari.
Tosin. Noorman. Simin

“lainnja soedah trpilih oleh ang
gauta-anggauta sebagai ketoea.

moelai
keben-

pemain2.
moelai lagi pimpin

wannja

pera-

jaan.

lan sebagai sarang pergerakan
politiek. Dengan kegiatan toe-

da

tetapi

f 57,— (£5,70
seboelan).

contant tjoema
£ 48,75.

moesoeh, tetapi tak berhasil.
Ketika Goenawan ngiprit memMenoeroet keterangan pengoelijn dan
bola dipinggir
bawa
roesnja, v.v. S.LO.D. telah menkedepan
voorzet
memberikan
dapat
bekers
sedjoemlah
14,
didescrimage
terdjadilah
doel,
dari |
diantaranja — wisselbekers
menNawawi
Romeo.
Voetbal Bond Garoet jang sela- pan doel

pat jang tidak maoe ketingga-

Sa

moesoeh,

toehnja
Jasin

boet.

ngan diikoeti kesebelasan
Siod
Cengan
berpakaian poetih2.
:
Di OostKust
van
“Ketika tanda berboenji boeat
Sumatra.
| kedoea kalinja, tampak masing2
. Madjelis Penjiaran Parpinmengeloearkan pasangannja:
ar | dome
Wa KB VE DAU
Bindjai adalah soeatoe temAbas

Haa

mijn

Oleh litjinnja lapang, berkali2
terlihat toenggang langgang dja- |

terse-

Partai Persatoean Indonesia

Te

berikan bo-

diteroeskan ke

Nawawi dan Oekoeng
lagi memimpin temannja

bekas jang dipertandi Garoet dapat digon-

oleh

makai

nan

Sepeda keloearan
paberik Negeri B ELANDA merk
»ATLAS.
Harga boeat 20 termijn f 65,— (f 3,25
seboelan).
Harga boeat 10 ter-

jang
bagi penggemar
voetbal,
Sekarang Romeo dapat giliran
teroetama “jang telah main
di
berkali-kali
menjerang,
akan
Garoet namanja tak akan asing :
selaloe
kandas
dikakinja
| tetapi
lagi.
Iri dan Ijik. atau Oeweh.
Boekannja
hanja
club jang

mendjadikan

|

Siod
bola

| Goenawan, jang laloe diketengah
kan lagi, tetapi dapat diretour
Salah satoe club jang tertoea
oleh
backstel Romeo.
di Garoet adalah v.v. S.LO.D.

bet prijs lain.

$ ketawa

RECLAME!!!

tahoen.

| gaikan kepada
pen
ea
nja.
aa Bedjat sadja deh jang
Berhoeboeng dengan Jubileum
iste prijs.
15 tahoen
ini dan berhoeboeng
Ma'loem dia kaga' maoe dapoela dengan mendapat kampicenschap lagi boeat kedoea taO ja, tentang Nji Roekiah
hoen jang achir ini, perkoempoemati, itoe kaga' betoel.
Kalau
lan terseboet
bermaksoed akan
hetoel2 mati, masa' masih bisa
uemperingeati hal jang terseboet

.

HARGA.

mentjiptakan akan
pertandingan.

dapat

| ramainja

Kartolo kaga' loepoet on- |

“Aih, maoe kasih punten ting-

|

2

diganti

oleh Abas.

' Tempat
beberapa
pemaina
Bond
beroebah.
Soeba moenGoer mendjadi back, sedang tempatnja diganti oleh Idroes. Ijan

madjoe
kemoeka
cjadi rechtshalf.

dan

Iri men-

Sekarang terlihat samenspel
dari kedoea
fihak jang rapih.
Biarpoen
saling menjerang tiadalah
ta dapat
menemboeskan behteng moesoehnja.
Per-

mainan makin
roe, Penonton
berdebar-debar.
Romeo diserang.
oleh
keeper.
dan dengkoel

lama makin semelihat dengan
Soeatoe koetika
Bola tertangkap

Dojot
menjerboe
mengenai peroet

keeper. Back marah dan hampir

terdjadi hal jang tak diinginkan.
Oentoeng dalam sekedjap djoega hal itoe dapat selesai.

Sampai
permainan achir tiadalah jang dapat memgbikin
punt, hingga stand tetap 0 — 9.
Perloe disini ditjatat,
bahwa
Pandoe2.
K.B.I. Siap dan H.W.
toeroet
mendjaga dilapang dan
dapat
memberikan pertolongan
pertama
kepada pemain2
jang
mendapat
ketjilakaan.
Soeatoe
peladjaran
praktiik bagi
Pandoe2.

|

dalam

oedara bagian | Zender

| dara. Berhoeboeng dengan penga

soerat2 kabar, nanti tang- | laman jang diperoleh dalam wak-

|gal
onja

bakal

“membeli

kina

memberi

,,awas,

oentoek menos-

soedah djadi pasti |

keterangan

Perlindoengan

Direksi

Malem di namakan ,,Pasar Ma| lem Kina Fonds Tiongkok”.

19.00 Pembatjaan
kabar harian.

opisil,
Oedara

“bahwa ini P. Malem akan dibi— kin di Prinsen Park di Prinsen-

ada

bahaja

oedara,

pen

Rebo,3April.

loeas soedah

ada banjak

pen-

- taon 1937. Maka dari itoe Comite dari Pasar Malem Kina Fonds
“Tiongkok
ada penoeh dengan
pengharapan bahwa ini kali poe
— nja Pasar Malem aken mendapat

'hasil jang memoeaskan, baek da

. Tem pendapetan oewangnja maoe

poen sebagi tontonan boeat pu-

“Abe
Dalam

| za dengan

memaloe

be-

00

20).
|
Kalau
soedah aman kembali
sendoedoek akan diberi-tahoekan

dengan djalan memboenjikan pe| loeit jang terpasang pada sepeda
motor dan mobil kepoenjaan po| lisis

lain dari itoe

djoega

de-

Djawa Barat.

| kentongan sebentar-sebentar, ber

Comite dari ini Pasar

(o

o

Selasa

o).

njaan
partikoelir
boleh djoega
dipakai, asal menoeroet atoeran

jang terseboet

Tionghoa, dan Kan Hok

dengan

Hoei, volksraadlid, sebagai Eere

17.00 Pemboekaan.

17.03 Isi programma.

diatas itoe dan

persetoedjoean

17.05 Moesik krontjong.
mental.
17.15 Taman pemoeda.
18.00 Gamelan Soenda.:

kepala

onderdistrict.

Voorzitters.

Comite ada dipimpin oleh Toe
an Loa Sek Hie, Volksraadlid, se
Dalam ini Pasar Malem boeat

kaperloean kaoem soedagar mem

— pertoendjoekkan barang2nja ada
| sedia banjak tempat boeat men-

“dirikan stand dan djoega banjak

. lokalen jang tjotjok boeat

dibi-

kin stand.
— Programma dari ini Pasar Ma-

— lam akan diterbitkan dalam roman boekoe dimana acn disedi-

“akan banjak
— advertentie.

halaman

boeat

. Comite sangat harap publiek
— jang dermawan nanti toendjang
ini Pasar Malem dengan sewa
tanah
didirikan stand, sewa

stand jang sedia, moeat advertentie dalam boekoe programma,
.

derma

barang-barang

dan

lain-

lain djalan poela agar ini Pasar
Malem bisa dapat succes, jang
Malem bisa dapet
succes jang
besar dan ini akan berarti lebih

banjak orang

jang bersengsara

karena penjakit malaria di Tiong
— kok djadi bisa ditoeloeng.
sama comite.

25

. Moelai tanggal

1 April, Pasar

Abonne

No. 21107,

Garoet.

bisa

kita

seboetkan

,,Penjebar

Semangat”
jg. dipimpin oleh
todan Imam Soepardi dan diter
bitkan di Boeboetan Soerabaja.
Poen ,,Noesantara” jang terbit di Solo boleh
tjoba.

djoega

22.00 Oejon2 oleh perkoempoe"Ian ,,Moerbo Raras”.
23.00 Minangkabau Saio.

24.00 Toetoep.

8

' Boekoe

lam

,,Tafsir

bahasa

boleh

Koer'an”

Soenda

toean tanjakan

Hadji

Rebo,3

dat.

Sanoesi jg. kini ada di

Soekaboemi, sebab ialah dalam
hal ini biasanja menaroeh perhatian.

Toecan

M.A.

Arsjad,

Sajang

dan

Internaat

menjesal

Oleh
BAGIAN

IV.

Neng Mimi alias Njonja
Markoem.

TA
ag
' nSoep, Soep......,Soep!” ia poe

doedoek di koersi dekat

randjang.

pa kali tidak dapat balasan, ia ke

»Soedah!” djawabnja ringkas
»Maoe makan atau tidak?”
»Tentoe sadja saja lapar. Tapi
biarlah saja ambil sendiri, ta? oe
sah kau bangoen,” djawabnja de

samping roemah, ke djendela ka-

| ngan manis seperti karena sajang

kasiani.

Setelah memanggilnja bebera-

2045: Vecoal
“121.00 Phohi-relay
21.10 Programma

Landjoetnja

19.00

Concert

20.00

Pembatjaan

ternjata
tidoer.
»Pintoe

:

4

kembali ke kamar

isterinja masih beloem
:
soedah

dikoentji?”

ka lemari, ambil

piring, tempat

tjoetji tangan jang soedah terisi

Tee” SI

ea

19.30 Paul Robeson-bernjanji

ta

| TG $
TA Ma
Swing-mu-

21.10
22.00

B.R.V.

3

Die Fledermaus
Instrumentaal

program-

ma
22.30 Vocaal
23.00 Toetoep

boekoe.

KLEERMAKERSCHOOL

en

COUPER

CURSUS

Dj : Mesdjid lama PALEMBANG

tong dan mendjahit pakajan lelaki dari segala model, wang sekolah
f 5.— seboelan, lama beladjar hanja setahoen.
Coupeur Cursus, memberi peladjaran memotong pakajan lelaki, wang

sekolah f 5.— seboelan, lama beladjar hanja 6 boelan.

Coupeur schriftelijk cursus

(Beladjar

an, f 3.—, seboelan € boelan tammat,

Goeroe2

memotong

Gediplomeerd

Pn

dan ahlie2.

tempat sewaan, roemah f 1.50 seboelan

GRATIS.

17.03 Boenga rampai:
18.00 Aneka warna.

an

"
ba

|

lampoe

1

De Directeur
M.

Noerdin

|

Thais.

18.30 Dari Zweden.
19.00 Berita Pers dan Oedara.

PARLEMENT

19.25 Kentucky Minstrels.

INDONESIA

Parlement

19.40 Agama Kristen.
20.00 Pemandangan Soeling.
20.40 Cabaret Perantjis.

Indonesia telah diandjoerkan oleh GAPI sebagai
kepentingan

soeatoe

donesia dalam
4

waktoe ini. .

Seloeroeh

21.00 Omroep Orkest.
21.58 Koers.
22.00 Tanda waktoe.
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POLITIEK INDO

ditjitak diatas kertas baik dan di-zet dengan

hanja 2
setelah oeang harga pesenan sampai
badan jang oleh GAPI dipasrahi mentjetak da

ngoeroes pendjoealan, ja'ni:
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moekanja
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Kemana

Begitoelah

ia

soek di sakoe djas
depan toko-toko
warna,

bagian jang doeloean

EN

dengan

air moeka gembira, tangan ma-

lihat kemedja

mnnaaan Maan

Dalam

Sekretariaat ,,G A P T”.

Pee

membelakangkan ia. | pikir.

Waktoe napasnja soedah terdengar tetap, tanda soedah tidoer,
pelan-pelan ia rebahkan diri di
sebelahnja.

Satoe odoea, le-

harga

Ia kepingin
pertama

ngelentjer

di Senen.

'

Me:

matjam-matjam
dan cekoerannja.

maoe beli, tetapi

ia tentoe akan dapat

2

jang lela
main, mi

ditoetoerkan toean Achmad Ba
soeki nonton dengan Neng Mi-

pertanjaan

malam”

mi, zonder keterangan lebih dja
oeh tentang ini isteri, Sebagai
mana toean Achmad Basoeki te

nja isteri akan tjela segala ba- |:

sebelah,

tidoe-

membelakangkan

leher

'

mengenali i a an-

DRUKKEKY ,,PEMANDANGAN" Senen 107, Batavia-Ce
ntrum
: .
Pesenan bisa ditrima moelai se
karang dan meloeloe pada 'adres
,» Pemandangan” terseboet.

tempat

ti-

baroe poelang.”
Tocan
Achmad Basoeki di»Begitoe laat?”, poera2 toean | am, tetapi beloem merasa ngan
Achmad Basoeki menanja. ,,Le ,: toek meskipoen hampir djam se

Dari

Mn

15 sen boeat boekan langganan soerat kabar ini.

doer.

nja

versiag ste-

€nak boeat dibatja dan dihiasi dengan tidak

Ba

oedjoeng

jang
memoeat
j

50 sen boeat langganan soerat kabar ini:

Menjelak njonja Basoeki.
Dari tadi ia hanja dengarkan
koeping

INDONESIA

Harga 1 brosoer (terhitoeng ongkos kirira):

12.00 Piano-soli.

tidoer, soedah

2'
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Pentjitak: Drukkery ,, PEMANDANGAN”. NESIA

11.40 Oentoek orang sakit.

dengan

-

Penerbit: GABOENGAN

8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe. Pemb.
11.01 Sguire's Celesta-Octet.

»Hess
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haroes

NN
daripada andjoeran GAPI tentang:
INDONESIA
jeng AAA Nae
sepang rapat ramainja
di Djakarta, dan
pa

Kena sa sa

njian Inggris. .
Lelakonnja begini:
rang kaja poenja anak
laki dan perempoean.
Dari sebab anaknja
ki terlaloe royal, soeka
noem dam......... 1

-—

jang terbesar bagi noesa dan bangsa Ia

Rarijat Indonesiai
mengenali dan wadjib mengikoeti andjoeran
itoe!

soeaminja jang doedoek menjen

nji sendiri tidak mengarti, jang

(uap

pakajan dengan

Djoega sedia Internaat pembajaran f 7.50: f10— dan f 15— seboelan. Dan sedia

ran

Dan njanjian Inggeris, jang nja

,

Kleermakerschool memberi peladjaran theorie dan praktijk memo-

MA. Segala alat2 beladjar GRATIS dari Kanan

toek.
»Soedah!”
»Masa sampai

:1 lebih

Sena

sic(stadz)
pro

lah mendjadi kaja dengan men
dadak, begitoepoen tidak sangka lebih doeloe ia ketemoe 'Neng
Mimi dengan sekoenjoeng-koenjoeng.
Waktoe toean Achmad Basoe
ki pergi potong ramboet di Se-

—.mar tidoer. dan kasian pada isterinja jang
” Dengan djarinja ia ketik-ketik
maoe bangoen menjediakan manen, kebetoelan-ma'loem tang| kajoe djendela dan mentjoba dari | kanan boeat ia. Tetapi sebetoellakonnja
pandjang tapi ramai | tengah doea. Ia tjari alasan ke
gal moeda - banjak orang ditoe.
| antara kajoe melihat kedalam, te nja karena ia takoet tidak tjotjok | djoega tidak, hanja bikin o- napa tidak lantas tidoer. ,,Ma- -kang tjoekoer jang ditoedjoe:
— tapi jang nampak hanja bagian adengan boektinja bahwa ia larang ngantoek. Perempoean- .06e isap sigaret doeloe ah !” ka- semoea anam korsi berhadapan
' tas dari tempat tidoer.
par...
perempocan toea pantasnja dja
tanja sembari ambil tempat si-. katja besar terisi orang dan ti»Soep ......Soep ......,Soep!”
Setelah ganti pakaian pelandi baboe,
toekang tjoetji, toegaret di sakoe djasnja.
ga atau ampat orang jang da»Heuh” Tempat tidoer kedepelan boeka pintoe dan toetocp Ia kang petjel sama pakai rok, ja
Sendirian ia ngelamoen, seben
tangnja lebih doeloe dari tocan
ngaran bergerak tanda isterinja &i. Sampai di kamar-makan boekasian, beratnja tjari makan.
tar-bentar memandang isteriAchmad Basoeki sama menoeng
bangoen dan berbangkit.
Toean Achmad Basoeki ke de-

bernjanj

19.00 Pedato piano

20.30 Orkest oleh Geczy.

njanja dengan soecara orang ngan

djam

Operette

EA

18.30 Berita Pers.
18.30 Tino
Rossi
(stadz)
18.45 Lagoe2

17.25 Ladjoetnja djamoean teh.
1 17.30 Roepa2.
..p—
18.30 Berita Pers.
/

6.50 Dari plaat gram.

sangka ia betoel hiboek

Waktoe ia

17.30 Taman anak

20.00 Symphsnie

18.45

f

17.25 Landjoetnja djamocanteh

B.R.V.
Selasa
2 April
17.00 Tanda waktoe pemb.
17.04 Berita pers.
17.04 Djamoean teh. (stadz)

1.00 Tanda waktoe.
7.01 Dari plaat gram.
7.30 Berita Pers.

192 dan III 50 M.
waktoe. Pemb.
Batak.
Melajoe.
Pers.

makan.

17.00 Tanda waktoe pemb.
17.04 Berita pers
17.04 Djamoean thee (stadz).

23.00. Toetoep

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—
atas 205 m. West-Java: Batavia
125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182,
Cheribon 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, Oost dan Midden-Java: Soerabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 25 m. Soerabaja III
196, Semarang 122, Malang, Djokja
181, Solo 188, Tjepoe.

6.31 Berita Pers.
6.38 Gymnastiek.

dengar

.Soedahkah
kau lama tidoer
Soep?”
tanja soeaminja dengan
manis waktoe ia memboeka sepa-

nja memanggil boekan kasar seoloes siperti orang jang minta di

.

:

Orkest Robert Pikler
Dari plaat gramophoon
Lagoe oentoek dansa
Koers
Tanda waktoe
Serieus concert

gramma.

NIROM.

6.03 Krontjong.

gaimana djoega napsoe makan
tidak ada sama sekali. Meskipoen
begitoe ia tjoba goenakan sendok
dan garpoenja dng. soeara di piring, soepaja djika isterinja men-

ke

lah-olah memerentah, tetapi ha-

-

air, sendok, garpoe dan serba-ser
nonton tidak ngarti, tapi heran
binja.
Kemoedian dengan sedih | komedie bangsawan besar atau
ia menghadapi makanan di meketjil sekarang moesti sadja de
dja karena biarpoen dipaksa bangan extra lagoe-lagoe dan nja

pintoe jang

boeka dan koentji bersoeara dipoetar.
Senggojoran tidak menoenggoe sampai soeaminja ma-

| toenja

23.45 Kasidah.
24.00 Toetoep. .
PROGRAMMA

14.30 Toetoep

12.50 Djamoean makan

concert

18.30 Operette programma.

Islam.

6.30 Pemboekaan.

Bandoeng II
12.00 Tanda
12.03 Lagoe
12.30 Lagoe
13.30 Berita

menerimanja,
hingga
dengan
sendirinja
tak bisa dimoeatkan.
Kiranja toean akan makloem.

kain di dadanja.

23.00 Agama

9.30 Njanjian Hongaria
10.00 Vocaal
11.30 Meistersextet

20.00 Merkelbach
20.30
21.00
21.30
21.58
22.00
22.01

pemb.

7.05 Berita pers
1.25 Soeara pagi
9.00 Hawaiian.

12.00 Piano-muziek

7.37 Dari plaat gram.

tempat tidoernja, ramboetnja koe
soet, tangan sebelah memegang

SAEROEN.

P.M.N. 29 M.
22.00 Wajang Golek.

6.00 Tanda waktoe. Pemb.

sekali,

kembali

2.00 Toetoep.

6.00 Tanda waktoe
6.04 Berita pers
6.25 Aneka-Warna

19.25 Don Kozakken-koor
19.40 Kesoekaran
Pada pendidikan. :

Rebo,3April

1.30 Toetoep.

tidak lama kedengaran grendel di

|

April

7.20 Berita Pers.

bahwa pertanjaan toean tentang
verslag internaat itoe kita tidak

soek njonja Basoeki

20.00 Wajang Golek.

Berita Pers dan oedara

22.01 Moesik dansa.
22.30 Moesik Hongaria.
23.00 Toetoep.

6.30 Berita Pers.
6.40 Gending Djawa Timoer.
1.00 Lagoe Laoetan Tedoeh.

F.H.S. Tjitjalengka

waktoe. Pemb.

17.05 Lagoe Laoetan Tedoeh.
17.15 Taman Pemoeda.
18.00 Gamelan Djawa Mangkoe
Negaran.
18.30 Lagoe Bali.
19.00 Dari segala soedoet.
19.20 Gamelan
Djawa Timzer.
19.30 Berita Pers dan Dagang.

Bandoeng II 192 dan III 50,
Batavia II 197 M.

barangkali
kepada

17.00 Tanda

19.00

17.01 Isi programma.

P.M.N. 29.

toean

13.45 Lagoe Mesir,

Toetoep.
i
Tanda waktoe Pemb
Isi programma
Boenga rampai
Omroep-orkest

Selasa
2 April.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

Lagoe Ambon.
Berita Pers dan Dagang.
Tanda waktoe.
Keadaan didalam kraton
Soerakarta.
Fa
20.20 Oejon-Oejon.
1.00 Toetoep.

Weekblad jang toean tanjakan
berbasa Djawa kromo misalnja

13.00 Gambang Kromong.
13.30 Berita Pers.
:

14.30
1 17.00
17.01
17.03
18.00

April.

gala tempo terseboet dengan Garantie. Sampai mendapat D

19.00
19.30
20.00
20.00

|

pan lagi, menoedjoe

MENDADAK MENDJADI KAJA

Instru

18.30 Kitab Indjil.

lakoe Voorzitter.

|

April.

Bandoeng II 192, Batavia II 197,
PMH. 45.

Bedoek dan kentongan kepoe-

neraal Tiongkok: Khouw Kim An.

2

12.30 Krontjong.

Penjiaran Barat.

PENJIARAN NIROM TIMUER.

ngan djalan memaloe bedoek dan
selang-selang.

Kro-

mong.
Lagoe Melajoe Seberang.
Lagoe Djawa.
Lagoe Soenda.
Lagoe Tionghoa.
Berhenti.
Oora-Jack-Uurtje.
Pembatjaan
dari s.k.
Krontjong-Orkest ,,Batavia Sirenen”.
23.30 Berhenti.

tiga-tiga minit, tiap -tiap kali di-

paloe doea2 kali (oo

Gambang

11.30
12.00
13.00
13.30
14.00
17.00
19.30
20.00

Joek dan kentongan, seminit-seminit lamanja, berselang antara

Malem
ada
doedoek Toean2
Tschou Kwong Kah, Consul-Gc

Majoor

djalan

10.00 Lagoe krontjong dan
stamboel.

11.00 Lagoe

12.03 Lagoe Batak.

17.03 Isi programma.

23:30 Berhenti.

doedoek akan diberi tahoekan
dengan
djalan
memboenjikan
— Iaan, jang bagi pendoedoek ini ko- | peloeit (sirene),
seminit-semi| ta tentoe tidak asing lagi. Oleh
nit lamanja, berselang antara ti“karena bertempat ditempat jang
ga-tiga minit, lain dari itoe djoe-

- dirian jg. sedia, ini Pasar Maleri
' bakal djadi lebih besar dan lebih
rik dari Pasar Malem boeat
' Ambulance jang dibikin dari tg.
30 October sampai 4 Novembei

Kua

20.00 Krontjong Orkest.

| atoeran terseboet dibawah ini:

12.00 Tanda waktoe. Pemb.

soerat | Bandoeng II 192, Batavia II 197
P.M.H. 45 M.

19.30 Lagoe
Leloetjon
Toemboe.

bagian ke- 1 soedah menetapkan
Kalau

dari

Rebo,3

Pers dan Oedara.

13.35 Boenga rampai.
14.20 Berita Pers dan Oedara.

14.15 Berita Pers.
14.30 Toetoep.

18.30 Lagoe Leloetjon.

bahaja

"balk.

Menoeroet

Islam.

18.00 Lagoe Hindustan.

digoenakan boeat | oedara” dan tentang ,,aman kem

loeng korban2 malaria di Tiongkok. Karena demikian ini Pasar

Sekarang

tanda

April.

17.00 Keterangan agama

sampai tanggal 2 toe pertjobaan itoe, perloe rasaini tah. akan diadakan Pasar nja menetapkan atoeran tentang
pendapatan-

2

17.30 Lagoe Arab modern.

26 April

Malem jang antero

Y.D.G.
8 gelombang
89.82 M.

Selasa

13.20 Berita

Batavia II 19? M.

V.O.R.O.

| ke- I soedah beberapa kali me| ngadakan pertjobaan bahaja oe- |

Orang menoelis kepada Aneta:
Sebagaimana soeda diwartakan

TNNAN SI

12.30 Nirom-Klein-Orkest.

14.15 Berita Pers.
14.30 Toetoep.

ke bawah

ter-

toetoep dengan selimoet sedang

goe giliran.

Dari doedoek

1e-

bih baik djalan-djalan doeloe, ia

dari mana

ocang-

“—

nja dan kedoea biasanja ia poe

rang jang tocan Achmad Basoe

-

ki berani beli sesoekanja sendi
ri. Boekankah diantara limaa
tau anam kemedja jang ia poe

nja diroemah, menoeroet isteri-

nja paling djelek ialah jang ia

pilih sendiri waktoe belinja? Ia
poenja isteri sering menjatakan

begitoe dan tocan Achmad Ba-

soeki tahoenja haroes pertjaja
bahwa benar memang begitoe.

at

SEE

Atoeran bahaja oedara.

Perlindoengan

| 13.45 Lagoe Melajoe.

|

Pan Kana
PN,
baep Panel

agama
Li

me

Ka

| Malem Comite adakan kantoor
di Prinsen Park, telefoon Bt. 720, |
| boeat menggampangkan segala
orang jang hendak beroeroesan

(Akan disamboeng)
Ha
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