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: Embargo pengiriman pesawat

“oleh Indonesia?

oekan 3 slagkruiser
1 parlement!
Tan
Dasar

ent na| tama dari sidang parlem

ahankan kemerdikaannja terh
ar.
pag
r
loea
t, tetapi oesaha kepalang
dap serangan dari
koeat
-sengah
sete
alias
eng
Defensie nasional jang
ongtentoe akan dibentoek atas
iri.
besend
nja
hasil
disana, sedang
kos Indonesia
Jang tentoe ha- |
Berhoecooeng dengan ini, kita
tentoe..
ipi
peringatkan keadaan di Phil
“nja: beban Indonesia

jang.

TE

lebih berat lagi !

na pada waktoe ini.

sanggoepkan hari ini akan kita
madjoekan faham kita tentang

man dengan doenia militer Ing-

geris, tetapi ra'jat Djerman seoeroehnja kontra ra'jat Ingge-

“ ris seanteronja. Dari itoe dasar

—

pertama dari defensie ialah se| mangat persatoean dan pengor— banan dari antero ra'jat menoe-

kemerdikaan

. djoe pertahanan
bangsa

dan tanah

air.

Djika

membikin

tanda, bahwa erbargo masih teroes berdjalan.

- koeat.
—.. Marilah kita selidiki kedoedoekan Indonesia pada waktoe
ini !

Indonesia boekan negeri merdika. Ia lahir dan bathin seboeah djadjahan, jang diperintah
- Oleh Nederland dan dari Neder-

land poela.
Dari

ra'jat

djadjahan

itoe tidak

bisa

membiarkan

paling achir tidak diberinja
ringatan bermoela.

CE

Inggeris beroebah.

Kabinet
?

tentoe
Nederland
'nesia dan
akan lebih kekal daripada sekarang. Karena Indonesia tentoe

kasih

akan berterima

'Nederland (persis seperti Phi-

Amerika Sari-

| lipina terhadap

demi-

diharap-

pembelaan
negeri.
berarti, bahwa kita

tidak setia pada Nederland, apa

kepada

kat),

disebabkan

' mendapat

djalan dadengan
parlement
dengan
itoe
mai. Disamping
soe(makloem
moedah sekali
Indonesia
dah berdiri sendiri)

akan dapat

mengadakan

aksi

—

“dalam

Peroebahan

Inggeris — adalah

koet:

Kingsley

kabinet

sebagai

Wood

beri-

sebagai

Lord Privy Seal, Hoare bagian pe
nerbangan, Tryon kanselier her
togdom.

sebagai

Lancaster,

Voorziter

Rambothan

Sidang

Per-

goeroean, Lord Woolton minister barang makanan, Hudson ba
gian pelajaran, Earl de Ia Warr
sebagai commisioner pertama da

ri pekerdjaan,

W.S. Morrisson

ran-kebotjoran
dimana
tentoenja mendjadi soeal pertama jaitoe pemasoekan dan pengeloearan armada Inggeris. Pemerintah
Inggeris nampaknja djoega ber-

Djaoeh

ARENA NENEK

£

pr

kabaran

teit dan akan memimpin ,,Commit
tee Service Ministers” jang sela-

loe mengadakan

pertemoean

de-

boeroe

pesawat Djerman terpaksa men| darat ditengah laoetan, anak ka

pertolongan
mendapat
dikan
penjeli
t
pesawa
'hat. Karena kabinet peperangan dari lain
terdja
barat
n
mendjadi soeal penting dalam ke Djerman. ' Dimeda
| adaan strategis, maka semoea o- | di pertempoeran oedara diberba

ngan 3 chef staf sebagai penase- 'palnja

onden, Rebo (Reuter) —
atang
nggeris

perboebaran ' kabinet Iperasi akan diperhatikan oentoek. gai tempat.

lebih landjoet dikabar- | kemoediannja

kan, bahwa Chatfield telah

me-

pada - sembarang

waktoe dapat memberikan lapoe-

letakkan djabatannja. - Churchill ran kepada kabinet peperangan
tentang djalannja peperangan.

Ketika

pertempoe-

|ran ini, maka 3 pesawat pemboe
telah tertembak
'moesoeh
roe

roentoeh.

| hilang.

2 pesawat

Djerman

“Tetapi

soenggoeh

bahwa tentara

dioe-

keberatan

tak

sekali

president
|

:

Pada
tanggal 1 April di Kanton terdapat
seorang iboe melahirkan anak kembar 6 (anam).

tak p andai memkesempa tan baik

1 April - kembar

da-

NGNMASN

Reoosevelt

socikan sebagai
lagi.
1

Yenisabah”, wakil Hussein
kini dari pihaknja tidak
jaitoe keterangan pihak Roeslan, bahwa
. dan Chursoeatoe permintaan terhadap Bessarabia
diadjoekan
tidak akan melachill memberi djaminan, bahwa negeri sekoetoe
koekan peperangan terhadap Roeslan.
negeri sekoetoe
Djahid menjatakan, bahwa peperangan dari
dan di Laoetan
sus
terhadap Roeslan hanja akan terdjadi di Kauka
perdjandjian antara IngHitam dan bahwa, karena dengan adanja
djangan moelai dengan
geris - Perantjis - Toerki jang dipastikan
dapat diharapkan jang
konplik dengan Roeslan maka kiranja tak
dap Sovjet Roeslan.
negeri sekoetoe akan mengadakan aksi terha
a pedato Molotoff
kepad
Djahid memoesatkan perhatiannja
an menaroeh perRoesl
a
jang baroe2 ini dimana dinjatakan, bahw
mengharapkan soepaja
hatiannja kepada negeri2 tetangga dan
adi perkakas dari negeri
Iran dan Toerki djangan sampai mendj
loear jang tertentoe.
bahwa Djerman dan
Kemoedian Djahid berpenganggapan,
dap Balkan seperti
terha
aman
Talia mohal akan melakoekan antj
eang merah ini
bero
Djika
jang dilakoekan oleh Sovjet Roesian.
segera akan mendapat reakmelakoekan demikian, maka dengan
.
tidak soedi akan kehilangan
si dari Italia, sedang Djerman poen
soembernja jang di Balkan.

pergoenakan

al, G.H. Shatak disetoedjoei
perkoeatan ' Post Master gener
Maksoed Japan
menoedjoe
hebat
ter perda
minis
ai
sebag
are
kespe
dan
dilaoet
Shanghai,
Rebo
defensie didarat,
ri itoe. Semangat pengorbanan
gangan dilaoetan, Sir Victor War
Philipina).
di
(Reuter)
(Lihat
terseboet tipis sekali, karena se dioedara.
render sebagai sekretaris keoeJapan hendak me“Kesimpoelan!
Maksoed
perti djoega lain lain orang
di parlement :
iteit
Admiral
angan
dikota
lasten
pengawasan
Sembojan kita : geen
ngadakan
| dan bangsa djoega
orang dan
Grigg sebagai
Edward
Sir
dan
oemoem (international) ditolak
bangsa Indonesia akan berta- zonder lusten !- Tiap tiap besekretaris keoeangan dari depar
Inggeris
keras. oleh golongan
ban haroes disertai dengan gannja : boeat apa dan boeat siapa
tement peperangan.
djaran.
Dengan
3
slagkruiser
dan
Amerika.
| kita haroes berperang, mengorNederland memikoelkan beban
— bankan djiwa kita ?
Makloemat Djerman.
Tentara Tiongkok tak mempergoePertanjaan demikian itoe sa- jang maha berat pada IndoneBerlin, Rebo (Transocean)
nakan
kesempatan
baik
|.ma sekali tidak bersangkoet pa- sia. Tetapi disamping itoe Ne- — Peroemoeman dari poetjoek
derland tidak memberikan ganSelasa
g,
gkin
“ oet dengan soal.bentji atau tjinChun
pimpinan tentara Djerman pada
djaran apa apa. Indonesia oleh(Reuter -J.B.)
ta pada Nederland.
Ia soecatoe
12 siang menjatakan, bah
djam
aja
dibiarkan
dalam
kedoedoeperasaan
jang
logis, masoek
Waktoe tentara Tiongkok me
wa pada 2 April dimedan bakannja seperti sekarang jaitoe
akal dan tjotjok poela dengan
ngadakan serangan di Kunlunrat terdjadi pertempocran patroc
selakoe negeri jang tidak mekehilangan 9
| dasar sifat manoesia seoemoemkwan-pas, maka
agak seroe. Kekoeasali jang
ngoeasai
sendiri alias djadja3 lagi dapat
jang
tetapi
2 nja.
tank,
(an oedara Djerman hanja tingwaktoe pas
han.
,
kembali
direboet
gal mengadakan penerbangan pe
diboetoehi
jang
ditangan
:
itoe
lagi
Dari
. Pertjajalah !
terseboet.djatoeh
njelidikan diatas seloeroeh laoeoleh
Indonesia
menoedjoe
kesetentara Tiongkok.
- Setelah
Indonesia
soedah
tan Oetara, pesisir Inggeris bagi'Waktoe itoe adalah pertama
mempoenjai parlement: (berdi- lamatannja boekan 3 slagkruian Timoer hingga poelau2 Shetser dsbanja tetapi
Mu... 1
“ri sendiri), soal perkoeatan detentara Tiongkok jang ber
kali
land dan Perantjis bagian Timoer
parlement
jang
toelen
!
fensie (pembelaan negeri) tensendjata tank dan mendapat pe
pertemmengadakan
Setelah
ladjaran toeroet mengambil batoe akan mendjadi agenda per- '
poeran dengan 3 pesawat pemgian dalam peperangan.
Inggeris, maka seboeah
memoesoehinja.

1

Tiongkok

Tentara
|

ta jang ada padanja.

KEGONTJANGAN DOENIA
(Havas-J.B.) — Dalam soerat kabar
boetkti,
Djahid menerangkan doea

DENGAN
TOERKI
Selasa
Istamboel,

lamnja tidak berhasil sebagaima

sendja

dengan

dibalas

akan

x
ini Inggeris membawa peperaRoeslan minta soepaja Finland
ngan ketingkatan baroe dimana
memboebarkan
sebagai dari tenwe
Noor
di
nnja
nampak kehebata
taranja.
per
atan
Poen djoega kelih
gen.
geseran di Adriantische Zee ber
san blokkade dari pehak Inggehoecboeng dengan sedikit hari Ia
ris itoe, Soerat kabar itoe sebagi adanja aksi armada Inggeris
gai penoetoep menanjakan, apaoentoek menghentikan beberapa |
kah kemoediannja Hitler terpaktransport menoedjoe. Djerman de
sa mempergoenakan kekoeasaan
daerah laoetan
melaloei
ngan
kepentingan
militairnja oentoek
Konperensi dari
Joego Slavia.
ekonominja.
militer di Wilheitpemimpin2
(Lihat samboengan di pag. 3)
strasse menjatakan, bahwa orang:
siboek memperhatikan pengera-

oeroesan

Ina diharapkan. Pehak Inggeris
kini hendak menoeioep kebotjo-

Rebo (Reuter).

desi,

L-0.n-

Perhoeboengan antara Indo-

pe: —.

Handelsblad”.

diambilnja sikap jang

lagi karena pengerasan blokkade

Roeslan--Finland

Indonesia seperti

Apa sebab

kan adanja semangat pengorba-

n goena
i boekan

selesai

Beloem

tetapi

8 slagkruiser

jang | 'sekarang.
an
defensie
pk
adanja
hara

“kian

ini sebagai

keterangan

menganggapnja

pembesar

Seorang

KEBOTJORAN BLOKKADE.
Zweden protest Djerman.
Amsterdam,
Rebo (A.N.
,,Algemeene
Stockholm, Rebo (Reukabar
P.) — Soerat
1941
atau
1940
lam tahoen
ter) — Dengan opisil dikabarHandelsblad” telah menoelis ten
memberikan: parlement pada
kan, bahwa pemerentah telah me
tindakan Inggeris oentoek
tang
oleh
a
int
dim
rti
sepe
sia
one
| Ind
lakoekan protest keras terhadap
mengeraskan biokkade sebagai be
Kri, dan oedan
Gapi
Djerman berhoeboeng dengan di rikoet: ,,Inggeris haroes mengaoen
milli
283,2
kapal Zweden ,,Da
lang sebesar. f
torpedonja
koei, bahwa
kebotjoran dalam
itoe digoenakan oentoek persia- lare”, ,Liana” dan ,,Osmed”. Di
soeal blokkade ini akan membekapal
semoea
pan Indonesia setelah.ia membahwa
ri kesangsian dalam berhasil oeterangkan
poenjai parlement, insja'Allah 'itoe ditorpedonja dengan tidak
sahanja.
Pemerintah
Djerman
tentoe. dilakoekan
penjelidikan lebih
keselamatan Indonesia
haroegs poela mengakoei, bahwa
daripada
akan lebih terdjaga
doeloe dengan poela jang doea | hasil dari peperangan kapal se-

faktor ini tidak ada, djangan di

|

soeal ini

dalam

tak dapat diberi keterangan jang baroe.

soedah merdika
lau Philipina
ensie nasional
Def
sama sekali.
nja.
disitoe nantinja tentoe akan lePerang model sekarang (djoe bih koeat daripada sekarang.
2. .
hari) |
. ga boeat
dikemoedian
Menilik kesemoeanja itoe, ki'boekan perang tanding antara
ta sajangkan ja tjela poetoesan
tetadoe
serdadoe dengan serda
Nederland tentang 3 slagkrui.
ser. Andai kata Nederland dapi antara ra'jat dengan ra'jat

— Jang bermoesoehan mati-matian boekan doenia militer Djer-

bahwa

Hull memberi keterangan,

Cordell

maka

lioen djoemlahnja. Apalagi, ka-

jang haroes dipakai oleh Indo| nesia menoedjoe keselamatan-

pepe-

rangan Roeslan-Finland mendjadikan poela ditjaboetnja embargo,

'pendoedoek jang tjoema 153 mil-

jang sehat”,

defensie

dasar

terhentinja

apakah dengan

pertanjaan

Mendjawab

odah mempoenjai tentara nasi
dari
ng
ora
0
nal sebesar 200.00

telah di-

kemaren. Dan seperti

negeri jang dikenakan sanctie.

kita - bahwa ia akan merdika, ia s0e-

| Demikian sari oeraian

berdjalan terhadap semoea

keterangan, bahwa embargo masih

Ia baroe

perdjandjian,

| sadja mendapat

|

(Reuter J.B.) —Ambassadeur

ngaroehi Huli oentoek mentjaboet larangan ,,embargo moree?”
dalam soal pengiriman pesawat-pesawat kepada Soviet Roeslan.
Oemansky.
“permintaan
Pertemoean itoe dilangsoengkan atas.
Kabar-kabar jang menjatakan, bahwa soeal embargo telah menditegaskan.
hingga sekarang beloem
djadi bahan roendingan,
memberi
Hull
itos
ratan
-permoesjawa
mengadakan
setelah
Tapi

hh bin tambal disini, tam-

soedah. berat itoe akan dibikin

Selasa

,,Alge-

Djika Zweden diserang, tak oeroeng

bersifat offensief dengan beroenegeri-negeri n€saha soepaja
ngsoer-angsoer
bera
an
trail deng
pediri dari
an
mengoendoerk
man.
Djer
da
propagan
ngaroeh
tidak dapat disangkal
Djerman

MENGIRIM

LARANGAN

Sovjet Roeslan, Oemansky pada hari ini telah mengadakan permoesjawaratan dengan Cordell Huli hingga sedjam lamanja.
Dikabarkan, bahwa pada ketika itoe Oemasky berdaja mempe-

jang se-

| dasar. 'defensie

PESAWAT.

Washington,

ja
sional. Karena Indonesia han
oes
sNederland beroepa 3 slag- | dapat berdiri sendiri ter ,
ser oentoek Indonesia boe- djika ia sanggoep mempertaoleh

PA jang dioesoelkan

MENTJABOET

AMERIKA

MINTA

defensie jang sehat

kata

ka

hadjat oentoek mentjari kekoeatan dalam serangan diplomatiek.
Terang sekali dalam pedato Chur
chill jang menoendjoekkan, bah-

wa akan

ke-

mengakosi

harces

Inggeris

meene

Pembitjaraan diplomatik di Belgia

(Penoetoep)

(NI

TERPENTING

botjoran blokkade,

serangan |

siap menangkis

Zweden

tetapi

JANG

Roeslan

. ke

)

kepada

keterangan

Advertentie,

Directeur-Hoofdredacteur M. TABRANI.

Apa jang diboetoehi

Batavia-Centrum.

107,

Senen

sajang,

Tiongkok koe-

rang ketjakapan oentoek mem
pergoenakan kesempatan baik,
ialah waktoe moesoeh mengoen
doerkan diri.
Sebenarnja moesoeh jang me

ngoendoerkan diri perloe dike-

| djar teroes, soepaja mendapat
. kemenangan jang lebih berarti
dalam pertempoeran itoe.

6

Kemenangan jang didapat di
Kunlunkwan-pas akan lebih be
sar artinja, djika tentara Tiong
kok pandai mempergoenakan ke
sempatan jang ada.

djoemlah anggauta
Pembagian
dipegang tegoeh
Rebo

Shanghai,

Oleh Commissie — pemilihan
Inggeris dan Amerika telah dimengoempoelpoetoes hendak
tribune
mereka

goeh

pemilih

disekitar

kepada
dan meminta
memegang tesoepaja

pembagian

anggauta

2 orang Japan.
soeara

Shanghai,

lebih banjak

Rebo (Ha-

vas-J.B.)
Bangsa

Japan

lihan jang akan

oentoek

pemi-

pada

jang

pemilihan

-

laloe

candidaat2 bangsa Japan ini
leh dikata memegang record
lam banjaknja soeara.
Tetapi dalam tahoen ini

bo.
da
:
be-

loem tentoe kalau akan kedjadian jang sedemikian.

1 April—kembar 6
3 April
Hongkong,
(CNLASTIBI
Dari Shanghai - dikabarkan,
bahwa
seorang
perempoean

Canton

telah

melahirkan

6

orang anak kembar di roemahsakit Shanghai-barat.
:

datang beroe-

saha mendapat soeara dari bebangsa Djerberapa pelarian
man, jang di Shanghai tinggal
di district Hongkew.
candidaat
sPililah
Irenp at
candidaat
Ok
Ora “kh bum mas ot
ydLLhn
memberi
kan

kepada

disini,

diterangkan

bahwa bangsa Inggeris dan Amerika jang berhak memilih ti
candidaatdak hanja memilih
ga can
djoe
i
tetap
nja sendiri2,
sehingn,
didaat2 bangsa Japa

se-

ialah 5 orang
bagai dahoeloe,
Inggeris, 2 orang Amerika dan

Japan ingin

Boleh

ga

(Reuter)

kan semoea

tingoentoek
moe
ngSha
kota
di
gal
begitoe boenji andjoehai”,
ran bangsa Japan oentoek men
dapatkan soeara ' orang2 jang
melarikan diri kesana.

keloearga2-

Iboe
dan 6 orang
anaknja
ada dalam keselamatan..
Berhoeboeng
kedjadian
ini
djatoeh pada
tanggal 1 April
(waktoe orang saling memperdajai), maka orang ' mengada-

kan penjelidikan jang teliti akan

boet.

kebenarannja

|

berita

:

terse

S

Doenia P.AJI.
'Rapat

-a

Oedjian Institut” Joursaistiek |
. bagian mondeling..
Djoem'at
dan

AK permoelaan pe“hingga pada swat imi

menaati

bahwa. blok |

: berikan

Instituut Journa-

oleh

Oe- |
| listiek dan Pengetahoean
8.
oen
djoega
perloe
maka
1 Djerman senantiasa Dak lo- | : moem,
monbagian
ekonomi tock mengadakan
kepoengan
los dari
delingnja.
Agenda seperti berikoet:

| ternjata

ita-beritaai |

dari beri

kemarin, maka teranglah kira.nja, bahwa

Inggeris-Perantjis

“- Hal ini moedah

Se-

| bedrijf akan diberikan hari

didoega se-

| barkan,

TJATETAN

pat anggauta

Bajar

Kemis
.

koran.

Pemandangan |

D,ocmat
sa pioe

| boeang2 djiwa banjak, maka
“perloelah Djerman dibikin ter-

. pentiil, ditjegah segala hoeboe-

loe-

ngan dengan Kg PI NENAN

es Jang sangat adjaib, Ba
poen dahsjat soecara jang me— njatakan »djidjik kepada Roes-

Jan”, tetapi belakangan ini ter-

njata, bahwa Inggeris katanja
— sekali-kali2 tidak ingin berperang melawan Roeslan.
Maka dari kedoea berita itoe

| sadja moedah kita tarik kesim
bahwa pehak Sekoetoe

— poelan

agak seram berperang setjara
: militer, “lebih2 karena sesoeng-

— goehnja tidak begitoe mengeta-

Sangat djelas lagi pedato Att
menjamboet

lee dalam

peda-

Ja' ni dengan

' to Chamberlain.

diandjoerkan-

— terang-terangan

— nja, soepaja negeri-negeri neu-

Inggeris dan

#5 traal membantoe

Djerman setjara

' mengepoeng

2 Kita tidak ingin memperloe
aan Att
Na
lee —, tetapi ingin berperang
sampai achirnja dan setjepat
moengkin. Kita bisa mendjalan
kan ini dengan djalan membi-

ra'jat2 dari

kin insjaf kepada

. negeri? neutraal, bahwa peperangan ini adalah djoega pepe
rangan jang mengenai kepentian mereka, karena kita ber-

perang ini oentoek kehidoepan
' mereka, demikian poela oentoek kehidoepan kita”.

oedjar anggauta

“Demikian

jang akan di

dan perhatian polisi.
PA
menoelis:
£ Orang
Kabar akan adanja rapat Iste
ri P.A.I. jang akan langsoeng ha

ri Minggoe depan di Kroekoet imenarik

telah

toe roepanja

per-

hatian P.I.D., hingga kiranja diperloe oentoek mengoenrasa
djoengi beberapa kalangan P.A.

Il Pada hari kemaren, toean Ab
doelrachman Salman, dari P. I.
beberapa
| D. telah mendatangi

dari P.A.I. jang terkemoe-

keterangan

didengar

oentoek

nja.
Berhoeboeng dengan

ini kira

nja kalangan isteri perkoempoe-

'tagoe2 oentoek

Ian tsb. ta'kan

rapatnja jang
. melangsoengkan
diniatkan, oleh karena
“soedali

hal ini adalah tjoema satoe penjelidixan polisi belaka, dan ti-

“dak apa2.

boecat

geredja.

derma

Batak
Pada 56

April

digedoeng

———a———

Bermatjam? postzegel

kita seperti be

menoelis kepada

rikoet :
Dalam

jang

tahoen

1939

kertas

watermerk

diberi

dari

boendaran ketjil2 jang dibikin
zegel dengan harga 1, 2, 212, 3,
4, Tlp, 10 (Koninginnetype),
15, 25, 30, 35, 60, 80 dan 100

sen,

watermerkzegel

dari 40

dan 50 sen dalam
tahoen ini
akan diadakan.
Selandjoetnja akan dikeloear
kan
kartoepos
rangkap
dari
2X10 sen jang diberi frankeer
zegel dari 10 sen dengan gam-

bar radja ratoe, djoega postze

hi Pikook mereka), ian mereka tahoe djoega, bahwa didoe-

gel dari f 1,— dengan
warna
biroe moeda.
:
Ketjoeali frankeerzegel dari
40 dan 50 sen, zegel diatas itoe
dapat dibeli dikantoor pos jang
soedah ditentoekan oentoek men
djoealnja (art 7 P.T.T, gids).

tionale recht lagi djika kita ti-

mendjogal,

uas, itoe. Dan

sebel

— nia ini tidak akan ada interna-

dak menang. Kita akan memper
| Iindoengi internationale recht
£ pak melebihi lain? panir de-

Kantoor2 lainnja
bila

akan djoega
persediaan la-

ma soedah habis.

ri pengaroeh
Djerman,
dan
Djerman ingin mereboet penga
roeh doenia dari tangan Ingge-

nja sendiri.
soedah sea-

Kalau jang neutraal
meloeloeskan seroean Inggeris, da di
anggun memehak, dan akan ber

| taroeng lawan Djerman. Kalam
. doenia

"Kera

tahoe, bah-

ang
ho

tidak, moengkin pehak Sekoe,,mengoetik2” sam| pai negeri neutraal maoe.
Jang neutraal kini dalam ke-

Versailles itoe soe| toe teroes

atoe hoekoem jang pintjang, se
hing
'perloe ada hoekoem ta-

terang sekarang ini : | adaan soekar. Entah bagaimamembocat
hendak
na sdlandjoetnja akan bersidoenia baroe,
kap neutraal dengan sebenar2-

koei
koem

ran poen

ingin membikin

1 atau ketertiban

baroe

kata

:

doenia henbingoeng. Ingge-

i ris ingin menata! doenia damaa

A1

Malam

dll.

makanan

Neutraal

setjara militer asetjara

ekonomi,

roepanja soekar dipertahankan.
A5 TI,

V.

»ANTARA”

mengabarkan,

. Siti

Dalam ini s.k. tgl. 29 Maart
ibl. lembar

ke II, berkepala

Per-

tjobaan pemboenoehan di batikkerij Paalmerah, disitoe kita oeraikan,

semoea

pendjahat

jang

melakoekan itoe pemboenoehan,
ialah ditangkap-oleh t. A. Adiwi
karta mantri-politie disitoe ber-

Soerakarta.
itoe
congres
Kita samboet
boesebab
hati,
dengan riang
kemakankah hal ini berarti
djoean, dan boekankah kita ber
hak djoega mengeloearkan fikiran kita terhadap pengadjaran jang diberikan kepada ra'
jat kita dari pemerentah.
Teringatlah oleh kita, bahwa
dahoeloe djoega ada sematjam
congres
itoe,
diadakan
oleh
PGHB dan resultaatnja sangat

Akbari.

- Film paling baroe dari Tan's
Film Coy sekarang soedah hampir rampoeng dikerdjakan dan
| sedikit hari lagi akan moelai di| pertoendjoekkan.
| Sebagai djoega dalam lai-lain
films keloearan dari peroesahaan ini, ada bermain Miss Roeki-

| bagoes sekali, dan dari semasa
itoe boleh kita katakan beloem
terdengar, hanja dalam
congres goeroe terdapat!ah soearasoeara

toendjoekan pertjoba'an dari film
Ii

ti Akbari” memberi harapan akan
mendjadi salah satoe films Indonesia jang paling bagoes dan me
narik hati, dari jang soedah per-

Dalam

doeloe Miss Annie Landouw tjoe
ma kasih dengar sadja soearanja
jang soedah terkenal, tapi dalam
Siti
Akbari”
“boekan sadja ia
nanti bikin kagoem sekalian penonton dengan soearanja jang sangat merdoe, jang soedah kena

ia lagi alamkan

til guitaar sendirian, tapi poen ia
ada toeroet bermain sebagi satoc
sobatnja Roekiah jang baik. Dan.
iapoenja permainannja ada me-

noto.

man temannja sang soeami jang
soedah lama arah dirinja, dan ke-

kabar

dari

Inggeris menerima
London,

bahwa

Lord
Zetland, minister
boeat oeroesan India akan
mengadakan pedato didepan -radio

tentang masaalah politik di
dia,

pada

hari Kemis,

In-

4 April,

begitoe populair dan terkenal dengan penjiaran di radio.
Djika film jang doeloean dari

colleganja di loear negeri. Soeng

samboetan jang sangat gembira
dari sekalian penonton, karena
sempoerna dan
bagoesnja, soe-

goeh

mengharoekan

ngan asjiknja, poela memelihara ikan. Tempat itoe boekan di
Soekaboeminja sendiri, melain

kan dikampoeng Kabandoengan
desa Paroengseah, jang pendoe
doeknja sama ramah tamah.

anak,

tapi

rcepa-roepa kebintjana'an
anak itoe!

(G.).

Coy, soedah dapat

dah bisa dipastikan jang ,,Siti
Akbari” tentoe nanti dapat perhatian lebih banjak dari penonton.

Sebagai djoega ,,Fatimah” dan
Gagak Item”, poen ini film telah
dibikin oleh Wong Bros., hingga

orang bisa mendoega lebih doeloe bagaimana kwaliteitnja film
|

ini.
Rapat

anggauta

seloeroehnja dari

Persatoean Sekerdja Paketvaart Boemipoetera

lebih

158,

Siti Akbari” telah dibikin oleh
besar,

tempo

lebih

lama

dan
perhatian
lebih teliti dari
films jang terlebih doeloe dibi-

kin

olehnja, karena orang ingin

bermain. Dan orang boleh mera-

akan lebih memoeaskan.

Film

membikin

Tan's Film Coy, dengan ongkos

baik lagi, artinja jang mengoe

hasilnja

jang soedah

,,Matjan

Telah dilangsoengkan rapat
dari PSPB,
bertempat digedoeng Club Indonesia, Kramat

tahoe
sampai
dimana adanja
Roekiah mempoenjai kepandaian

ngan, maka tentoelah

lagoe

boeat

Apabila semoea pekerdjaan
ini dapat dialirkan kearah jang

itoe orang jang tahoe menahoe
soal perhoeboengan
perdaga-

Tam's

hati akan

ia sendiri bajangkan |

antaranja

Ketawa”

melihat kelakoean koetika orangorang jg pikat dirinja keseboeah
goedang di tengah oetan, ada me
ngantjam
akan
mengambil
djiwanja
Dadang,
djika
ia
tidak maoe
toeroet kemaoeannja itoe kawanan djahanam —

sang anak ada terdengar dengan
njata olehnja dari loear, tidak me
ngetahoei
apa jang sebenarnja
ada terdjadi dengan dirinja sang

tanam de-

moeaskan.
Miss Titing bisa didengar menjanjikan tiga lagoe-lagoe jang

nja jang tertjinta, Miss Roekiah
melihatkan bahwa ia ada satoe
karakter-actrice jang
tidak ada dibawah dari collega-

Dalam hari2 liboer ini kita
dari Betawi soedah dapat men-

doeknja bertjotjok

menjanjikan

merdoe,

ia sendiri sedang berada diloear
kamar, sedang soecara tangisan-

tjitjipi hawa dingin ke Soeka-

sewadjarnja,

moedian koetika orang tjoeri dan
antjam akan membinasakan anak

Sebentar ke tempat dingin

boemi dengan penoendjoek djalan
t. S. Abdullah, jang membawa
kita ketempat2
jang pendoe-

diambil boeat film dengan setjara

»berat”,

godaan jang keras dari bekas te-

Consulaat

filmsnja jang

kesoekaran karena ditinggal oleh

la saksi2 Saeroen dan Masionya

“Soal India didepan Radio. -

lain-lain

baik da-

maoepoen

lagoe ,,Stamboel IP, sembari pen

tambah dengan penggodaan peng

Tag menjoesoel.

Indonesia,

ri partai politiek,
organisasi sosial.

jang

Sasmita, dengan mendengar poe

sa poeas dengan hasil jang didapat,
karena siapa-siapa jang
meliat, nanti rasakan, bergantian,
hatinja goembira,
tjemas
dan

terharoe akan meliat pengalalamannja itoe isteri jang setia.

da

sekolah, melihat keadaan masjarakat pada waktoe sekarap”
Comite akan meminta
da semoea. perhimpoenan,
lah seroean comite disamb
ngan riang hati, disokon
ngan tenaga
fikiran dan
ta.
Ta
Tjobalah
kita melihat apa
programmanja jang akan dibi-

tjarakan dalam congres C.P.I..
a. Tentang Volksschool, sekolah bagi ra'jat djelata, inilah seko
lah jang sangat penting seka
bagi ra'jat kita,
sekolah j
djadi tiang
poenggoengnja
lam kemadjoean ra'jat oentot
memberantas boeta hoeroef
b. Tentang
vervolgscho
kleinhandelsschool
dan Inheemse Mulo,
tiga sekolah
samboengan jang patoet dapat perhatian
dari
fihak
bangsa Indonesia.
Tentang H.IS., inilah pembi
tjaraan penting sekali, boekankah bangsa Belanda da
lam tiap2 congres dan kemoedian maoe mengadakan congres
sendiri
tentang
ini
akan meroendingkan tentang
HIS, mana sebetoelnja ada

na-

nja, sedang di bagian-bagian jang

sogaminja jang sedang tergilagila dengan lain perempoean, di-

pengadjaran

hak kita, sebab HIS
lah sekolah

nan bangsa

terpaksa orang moesti akoei jang

koetika

d

jang

djadi

akan

da-

pat oentoek meneroeskan

sa mendjadi salah satoe film-ac-

Tadi pagi telah dilandjoetkan
pemeriksaan perkaranja toean

ri Sabtoe loesa, tanggal 6 aa

disampingnja

pe

Kini berobahlah, karena cong
res ini sangat
penting sekali
bagi masjarakat Indonesia per
loe CPI itoe dapat sokongan da
ri ra'jat, boekan sadja dari fihak serekat-sekerdja goeroe, te
tapi dari segenap
perhimpoe-

soelit, bersama2 dengan mantri-- 'ia betoel-betoel ada satoe actrice
politie jang tenan Sona
jang pandai Di bagian-bagian
'itoe.
ia berada
dalam keada'an seDiharap kiranja jang Erna
nang, ia djalankan rolnja dengan
koetan akan ma'loem! (M.St.)
setjara gampang dan sewadjar-

Tetapi masih beloem poetoesan dan akan dilandjoetkan ha

memperhatikan

itoe kita

ngoesoelkan
apa jang ha
ditambah, apa jang haroes

sib.

sama recherchenja.
-Benarnja: t. R. Abdoellah, man: “nah dibikin.
tri-politie disitoe, bersama recher
Permainannja miss Roekiah da
che
ras, jang sangat bersoe- “lam ini film ada begitoe menarik
sah pajah boeat mentjekel
itoe “dan loear biasa, hingga sesoedah
pendjahat2,
maoepoen tentang
itoe,
maoe atawa tidak
meliat

Perkara Sasmita depan Landraad.

jang

ngadajaran,

trices Indonesia jang djempolan.
Kita soedah menjaksikan perini dan kita bisa membilang

Pemandangan”

sia akan mengadakan Congres
pengadjaran Indonesia sendiri di

dilangsoengkan dikota Djakarta
dari tanggal 18 sampai tanggal
23 April '40.

diadakan
Minggoe djam 6—7
»Poppenkast”.
“Bazaar itoe diboeka :
Lah, Raden Mochtar, Kartolo dan
maKorsasi. .Miss Titing, zangeies
Djoem'at djam 5.30—9
jang terkenal di Semarang, boeat
jam.
. Sabtoe djam 10—12 siang.
| pertama kali main di lajar poetih
dalam film ini mendjadi film-acdan djam 5—10 sore.
trice,. karena dalam actie maoe
DeTentang pemboenoetrati di batik poen soeara, memoeaskan.
kerij Palmerah.
59
ngan sedikit pimpinan ia nanti bi

roes soal perekonomian mereka

| nja neutraal.
tau neutraal

dek

anak2,

djam 21.30 (atau 9.30 malam):

Kedoea oesaha itoe, sesoeng8 | goehnja oentoek
kepentingan-

poem,

comite
bazaar
Dalam
$. M. Moelia.
2 badjaitan
!
itoe akan didjoea
pakaian
permai,
rang2 jang

ke

| bahwa Kongres PAI keV akan

Vrijmetselaarsweg 1
LE.V.,
akan diadakan bazaar oentoek |

mentjari keterangan2 jang soelit

ekonomi, karena katanja Ingge

ris berperang itoe semata2 boe.. oeroesan negeri-negeri NeU-

ter-

oedji dan djamnja beserta.
Kiranja jang bersangkoetan a
kan JEBEIANAN siaran ini.

ka

aran.

akan

dimana

Rakjat,,

dapat peladjaran2

orang

l
| hoei dimana letak2nja kapape

|

roean

| akan membitjarakan : ” ApaDjakarta
tjabang
kah bekal
'oentoek Kongres PAI ke V.”

Kongres

REALIST.

tanggal 13 Februari 1940
kita telah toelis tentang congres. H.I.S. jang akan diadakan
oleh kaoem goeroe Belanda, disitoe kita toelis, soepaja bangsa
Indonesia djoega mengadakan
sematjam congres terseboet.
Oemoem soedah mengetahoei,
bahwa congres itoe tidak djadi diadakan dalam liboeran Paschen, sekarang bangsa Indone

8.30, sedang maksoednja ialah

1

| nen tsb.
bab-sebabnja. Betoel menoeroet : .b. waktoe ini rooster oedji- | membeli tanah tempatnja berdiri geredja Batak di Kerno“oedjar perdana menteri itoe: |an itoe soedah boleh dilihat da| Fkalau kita hendak berperang lam roeangan gedoeng Pergoe- longweg 37. Oleh soeatoe bazaar
jang diketoeai oleh nj:
oesah mem-

— lekas dengan tidak

ALAM

hari Ming-

tanggal 7-8

' Rapat ini akan dimoelai djam

Rebo

:

congres

betoelkan

April jad. bertempat diseko| tah Iichtiar Kemadjoean, Ta| nah Tinggi II, Batavia-C.

Selasa

Bazaar

pada

| goe malam Senen

Senen.
|

PAI

bahwa

Oleh

tjabang

|pjakarta akan mengadakan ra

dila-

a. oedjian mondeling

koekan 2 hari lamanja, jaitoe ha
ri Djoem'at besok (5 April) dan

| Senen depan (8 April): Pelateroetama sekali akan memper- | djaran Journalistiek dan Dagblad

. “keras | blokkadenja.

Minggo |

Se-|

nen
depan
Pengoeroes mengabarkan:
Setelah diadakan oedjian toe
lisan dalam peladjaran2 jang di

1A.

Dalam

pat memikirkan dan rapat

dika-

,,ANTARA”

“Kepada

CONGRES PENGADJARAN
INDONESIA.

anggauta.

Djakarta,

berdirinja

PSPB dari

tanggal 22 Augustus 39 .hingga
kini

njokong

itoe.

Harapan kita congres penggal
djaran Indonesia djangan oen 5
toek tahoen
ini sadja, tetapi. 2
oentoek seteroesnja, tiap-tiap ta ,
hoen diadakan itoe.
Djoega

oleh

p

pimpinan dite-

rangkan tentang soal jang berhoeboengan
dengan akan dina
dakannja Kongres Boeroeh Indonesia jang akan dilangsoeng:
kan

pada

boelan

Desember

"49 --

"

dikota Soerabaja jang Sroesn laa ,
3
kan oleh CB. PVPN,
“
“4
PSPB
menoeroet pimpinan $
perloe sekali
mengambil tempat dalam Kongres.
s
Boeroeh

tsb, karena

ngannja.

Kemoedian

f

SN 5

:

berbitjara tocan

Mr. Hendromartono,

kan tentang

1£

Kemyini

itoe akan mendjadi
oekoeran
kepada segenap gerakan sekerdja Indonesia dalam- perdjoa-

mengoerai |

,,Pergerakan boe- 3

roeh dalam Masjarakat”.
4
Setelah selesai pembitjara-

annja, laloe pimpinan oleh ketoe
a rapat diserahkan kepada toe- IK
an Radiman, karena toean Har d :
djono akan
menerangkan Kepentingan Organisasi.
Toean Radiman
kemoedia
menerangkan tentang hal fon
dan sebagai hasil dari . pem

Komisi

Fonds jang

diwadilba

kan mempeladjari
apa2 jang
mengenai fonds tsb.
5
Komisi Fonds terdiri dari tt.”
Radiman, Mr. Hendromatono,
Abdoel Rohim, Jahja dan Soelai
man.

Kemoedian

diterima oesoel2

dari anggauta

jang mengenai
dalam

penanggoengan

mereka

mengemoekakan

keberatan2nja

.pekerdjaannja. Diantaranja jg.

itoe dari bewakingsdienst, soepaja dapat vrij jang ter

Poekoel 9.30 rapat diboeka
oleh teean
Hardjono-ketoea
PB. PSPB. Jang datang kl. 200
orang.
Setelah ketoea rapat mengoetjapkan diperbanjak terima kasih pada anggauta anggauta
jang datang,
laloe pimpinan
menerangkan pengalaman PB,

sedjak

ke

sekolah jang lebih tinggi
d. Mu!o dan lain-lainnja.
Melihat
program
tentoelah
kewadjiban
kita oentoek me-

lof dan soal gadjihnj 2
beda2kan. Dari
b.
wenveer, diadjoekar
mereka, karena harc
ga dikantor
dari pi
djam 11 malam
zor
Ooverwerk,
Setelah semoea pemb
selesai laloe
rapat ditostii
djam 2 siang dengan selamat

DANGAN.
Paris, Londen, Den Haag dan Va
ticaanstad.
Ministerie oeroesan loear nege

Sp

rkenaan dengan nia-

MENIT AANGN INN REA

Dari redaksi.

Berhoeboeng dengan ha-

tegas pembikinan
8 slagkruisers, jang rentjamanja akan dibitjarakan dalam

sidang Dewan

| Ra'jat pada tanggal 9 April depan ini, maka
kita anggap penting djoega djika kita moeatkan bertoeroet2 pendapatan orang2 jang ternama dinegeri ini, seperti kita dapati dalam ,,Ja-

va Bode” tertanggal 1 April 1940.
Ser

..

| ta bisa bersikap

ngan tepat, sebab

Toean Dr. W.A.F. Stokhuy-

seperti berikoet:

$
niat hendak
Timboelnja
boeat slag-vloot, saja angy sebagai hal jang sangat
. Banjak orang dinegeri ini ten
ketjewa atas ter-

pehak toch

ini hendak ditarik2 dan ka
perloe roepanja
orang tisegan memaksa
kita oenmemilih
pehak.
Hal ini

ekonomi

tekanan2

sekarang

ini. Ini se-

oe lambatnja

niat ini. Moe-

| moea akan termasoek tambo ri
wajat penting, sebab tidak bo-

.dah2an Toehan

membikin soe-

leh tidak didoenia ini akan tim

boel peroebahan

niat ini tidak telaat”.

politik inter-

nasional. Tetapi orang hendak— Toean P.A. Kerstens

nja memikir djoega, bahwa ni-

Ketoea dari Indische, Katho- Iieke Partij dan anggauta Col-

at memperkoeat
armada
itoe
tentoe akan ada akibatnja djoe
ga dalam Indische politiek. Per
tama kali haroes dilakoekan di
sini dengan tjepat welvaartspo
litiek (Politik kesoeboeran), se
hingga dari Indische Huishou- |
ding bisa ditarik ongkos goena
keperloean defensi itoe, althans
sebagian, dan penambah biaja
ini menoeroet
taksiran
akan

—

lege van Gedelegeerden dalam
'Dewan
Ra'jat menerangkan,

“bahwa peri-perhoeboengan di
ific dan lain2 daerah doe-

| nia menjebabkan kita tidak bi— sa menjingkiri oesaha memper-

koeat defensi, dalam mana sa.ngat perloe djoega memperloeas armada.
Jang masih

mendjadi

teka-

teki bagi saja, ialah rol jang |
bagaimana jang akan dipegang
—

oleh Tentara

Angkatan

Darat

| didalam opzet pemboeaikan ka
'al2

perang

ini. Saja tidak bi

sa pertjaja, bahwa
arat akan

Tentara

diloepakan,

dan ti

| dak bisa djoega pertjaja kalau
— perloeasan darat akan

soelkan dibelakang kelak.

—

disoe-

Kini soedah terang dan njata, bahwa kedoedoekan setjara

international kita ini soedah Ia

in sekali, karena ibarat permai
“nan kartoe, kita ini meroepaan kartoe jang penting. Di Pa
ic kita tentoe
akan memerol penting, oentoek me
a
itoekan oesaha membikin ber

neutraal seperti

an sikap

djoega, tetapi ta'

doeloe doeloe

boleh tidak sikap itoe sangat
soekar kelak didjalankan menoe
. roet kehendak kita. Doeloe ki-

Kalau hal ini tidak bisa terGjadi, artinja Indie tidak bisa
membelandjainja,
maka
sea-

kan-akan dari niatan

armada

itoe orang menarik gadjah
ri perloembaan loterij.

da-

Toean Kersten berpendapatan, bahwa dalam hal ini per-

loe pendoedoek

Hindia dibikin

poecas dalam satoe dan lain hal.

| Kemoedian

toean terseboet

Indonesia.

Ga dasar imperial (segenap keradjaan) dan imperiale samenwerking (pekerdjaan bersama
antara bagian2 keradjaan).

Welnu ! pembikinan kapal2
itoe tentoe akan gagal, djika
dasar ini tidak tertahan soeng-

.goeh2 dalam hati sanoebari segenap lapisan ra'jat.
Djoega armada itoe sesoenggoehnja
memboetoehi
adanja

paberik2 dinegeri ini sendiri.

kalau ada niatan akan

an roemah baroe boleh memakai
sendjata oentoek membela diri
dari serangan maling tadi. Aka

'Soenter, mempoenjai isteri anak

soedahkan

kampoeng, anak pa' Saat (mer-

mendjadi orang penakoet, hing
ga beloem dinjatakan lebih doe

da hari Senen malam ia soedah
' menembak mertoeanja jang ber
oemoer 60 tahoen itoe dipaha-

ja. Ia teroes
“sakit

diangkoet
C.B.Z.

Saat ini soedah meninggal

ia

Piet

itoe terlaloe

loe soedah ambil sendjatanja,
dan lagi seakan2 bedilnja itoe
soedah disediakan oentoek menembak orang jang demikian

sangka mertoeanja itoe

maling jang hendak men

ndainja ada ma-

semestinja

dalam

dari Laoetan Oetara.
Riboet diplomasi di Belgia.
Brussel, Rebo (Transocean-J.B.) — Pada minggoe ini ter
djadi permoesjawaratan penting
antara pemerintah Belgia dengan

wakil2 diplomatiknja diloear nege
ri.
|
Ambassadeur Belgia jang di
Rome, graaf de Kerchove telah |
terima oleh Radja Leopold dan mi
nister Spaak. Besok pagi diharap kedatangannja wakil2 diplomatik Brussel jang ada di Berlin,
belandja jang perloe,
soepaja
oentoek tahoen 1940 ini pengeloearan goena pengeloeasan dan
perbaikan pangkalan angkatan
laoet Soerabaja
sedjoemlah 2

dari angga-

ran belandja Indonesia dengan
middelenpost,
sebab restitutie

dari pengeloearan2 ini dilakoekan oleh negeri Belanda.
(Aneta).

ini,

| moesoeh-moesoeh

dibagian Oetara

sampai di Brussel dan kemaren di

peperangan

dimana

Djerman

se-

djak lama mengadakan persediaan2 dan soepaja dalam peperangan ini dapat mentjapai kemena
ngan oentoek mentjiptakan Djerman raja.
Goering menerangkan, bahwa
Djerman telah sampai ketingka-

seboeah

sectie baroe,

sebab

sec

tie Petodjo sangat loeas ressortnja, istimewa

di Djakarta

kota

sangat pesat tambahnja anggauta Parindra dan Surya Wirawan,

djadi ditambah

dengan seboecah

sectie jang ke sepoeloeh seboeah
Djakarta telah mempoenjai sectie

0, sekarang di Djakarta kota dja-

jang memoeat
bauxiet oentoek
Djerman di Laoetan Adratik te-

lah ditahan oleh marine Inggeris
oeritoek dilakoekan penjelidikan.
Oeroesan Finland.
Helsinki, Selasa (HavasFB.) — Commissie dari Finland
jang dibentoek bersama dengan
jang dari Roeslan oentoek menen
toekan garis batas jang baroe, ke

toe krontjong

den Java

jang

dikoendjoengi sa'Troupe

dari Mid-

terkenal

terdiri

dari 30 bintang-bintang kron-

se

tjong dan Hula-Hula

Krontjong-troupe

jang soe-

dah bikin gontjang

kota-kota

di Midden Java, kabarnja seka

ter-J.B.) — Minister dari Zweden bagian Defensi, Skold dalam

pedatonja di Upsala telah membe
ri keterangan

sebagai

berikoet:

»Djika daerah kita mendapat
serangan, maka kita akan meng-

Soerat

tjong). Troupe itoe terdiri dari

Wali Negeri

soepaja

ZWEDEN SIAP MELAWAN.
Stockholm, Selasa (Reu-

hantam

kepada

meminta

barkan.

lanan ke Batavia,
(Kota jang
paling gemari muziek
kron-

menteri - Welter

bahwa menoe-

bagian dari tentara Finland diboe
akan

kembali penjerang2 itoe

dengan segenap sendjata jang a-

Sebagai bijlage dari memorie
van toelichting jang mengenai

nal.

rentjana
kruiser,

dapat koendjoengan krontjong
troupe jang begitoe besar dan
sempoerna.
Maka troupe itoe

da pada kita?”
Lebih landjoet antaranja ia ber
kata: ,,Selama negeri2 besar ber
ada dalam pertempoeran antara
hidoep dan mati, selama itoe poe
la kedoedoekan Zweden ada dalam kebimbangan. Tiap2 waktoe
kita menghadapi bahaja, maka
dari itoe kita selaloe haroes ber

soedah boleh didoega akan dapat perhatian jang besar dari

siap.
Zweden

pendoedoek kota ini.

dan alat sendjata jang ada padanja tidak koeasa oentoek mena-

Lampiran
memorie van toelich-

badoet-badoet

dan

KE

jang terpilih

baik dan terke-

plan pembikinan slag
maka
ditambahkan

kan perbantoean goena peneta| pan selekas2nja dari anggaran

30 bintang-bintang

krontjong,

hula-hula

Beloem pernah kota Batavia

'Minjak Klapa : Harga roepa
roepa merk dari f 1.65 per blik
dari 142, kg.
Copra : Barang
sedia kwaliteit Bantam
954
kering,
F 5.90 sampe f 6.05 per 100 kg.
franco fabriek.
Katjang
Tanah : Kloearan
Cheribon dan Bogor f 10.50 p.
100 kg.
Kentang :
Kloearan
Bandoeng f 6.-— sampe f 7.— per
100 kg.
Emping Blindjo : Kloearan
Laboean No. 1 f 29.—,
No. 2
f 26.— Tjilegon No. 1 f 28.50

Tapioca

meel

: Kwaliteit

Damar : - Sumatra
export
kwaliteit A/E lev. April f 29.50
dan Pontianak AJE f 26.50 per
100 kg. brikoet peti.

Karet

per

A

al dan lev. Juli/Dec f 0.90 pem
beli f 0.924 pendjoeal.
"
Koffie : E.k. Telok 15#9tri-

age levering
pembeli,
100 kg.

April/Juni f 9.25

f 9.40

Lada Item

negeri ketjil,

pendjoeal

per

: Pasar kemaren

djadi e.k. Telok lev, April dan
Aug./Oct. f 8.40 dan Sept|Oct.

pembeli

Ini pagi lev.

(toeroen

1 punt)

(harga

Lada Poetih : Lev. April fob

Warta

Redoksi

Toean Mhd. M. Hamid, Gg.

Wedana Binnen Bat.-C,

Toelisan
tahan

toean

dahoeloe,

sengadja
karena

kita

tentang

perkara jang toean maksoedkan
itoe masih ada ekornja, dan ma-

sih dalam penjoesoetan
bih teliti.
Sabarlah hendaknja.

kita le-

PENDJOEALAN

ORANG

DEPAN

BANJAK.

Pada
hari
Sabtoe 6 April
1940 djam 10 pagi di dan oleh
Vendulokaal, di Binnen Nieuwpoortstraat, nomor 20, Batavia

lagi sebagai President,

maka kini ia dapat mengharapkan telah mendapat 94 soeara de
mokratis di New York.

Roosevelt nganggoekkan kepala,
Milmawkee,
Rebo (Reu-

pengi-

koet2 Roosevelt dalam pertemoean jang diadakan di Wisconsin
centoek keperloean persediaan pe
milihan kandidat President j.a.d.
dimadjoekan nama Roosevelt, ma
ka President tidak mengadjoekan
keberatan
terhadap ini. (artinja
maoe dikandidatkan. red.)

akan dilakoekan pendjoealan de
pan orang banjak perceel2 verp.
nos. 16682 dan 16683 jang berdiri atas nama S. Awab bin Abdullah bin Said Basalama.
Lebih
djaoeh akan diperma'loemkan djoega, bahwa di
atas perceel, verp. no. 16683
ada berdiri seboeah roemah
besar dari batoe dengan doea
boeah paviljoen besar jang
sampai sekarang masih dise-

wakan,

Di

kota ini tempat

perceel itoe terkenal dengan
nama Defensielijn v.d. Bosch
151 dengan taksiran harga
sewa f 130.— seboelan.
Jang dikoeasakan oleh Hypo- |
theekhoudster
Mr, G.E. Baron van Ittersum,

Bokswedstrijden
BOKS- ARENA
v.s.

moelai
PRIMO

Y malem
OESMAN

75 Kg.
70 Kg
(Jaya Kamp). 10 (3) Ronden (Medan KO.King)
BATTLING
OESMAN
vs. BERKHUYZEN

15 Kg.
(Kamp. Medan)
VAN LOON
70
(Bandosng)

NIENTKER
68 Kg.

(Batavia)

SHO

RIO

Y.8.

12 Kg.
Ronden (Tjimahi)
VAN VELEN
G9.

6 (3) Ronden

GILL,

Dengan
Djagalah

(Batavia)

HExTOG

vs.

6 (3)

70

Ronden

TIN KANG
V.8.
59 Kg.
(China)
63) Ronden

dengen

pada

10 (3)

Demonstratie

Java

BROWN

oleh

.

Kg.

(Randoeng)
LITTLE kID
58 Kg.
.
(Batavia)...

Kampioen

Middengewicht

BOMBER

“

harga jang p”poeler:

DARLIM
—£ 1.50,

£1.— dan 50 sen
akan datangnja ,.B g Return Match”

tanggal

27

j.a d

di BOKS- ARENA.

Jang menang dalam hoofdpartij pertama akan
adalah

1

April/Mei

Pangkal Pinang f 20.-— nom.
per 100 kg. Noteering Londen
4 3/16 d. per Ib. pendjoeal (har
ga tetap).

seveit berkesoedian oentoek dikan

MIKCK

lev.

dan Juli 3,76 pembeli
tetep).

nangan jang besar sekali dari vi
ce President Carner. Djika Roo-

FIGATING

,

pagi

-F 0.811 pembeli, f 0.90 pendjoe

2,67

Roosvelt akan menang?
New York, Rebo (Havas)
— Ketika diadakan pemilihan per
sediaan dalam poengoetan soeara
di 4 distrik dari New York, maka
Roosevelt telah mendapat keme-

Internationale

kg.

Ini

Noteering Londen 2 15/16 4.
per lb. nom. (harga tetep).
Noteering
New
York Spot
3,75 djadi,
(harga tetep) Mei

lah”.

PRINSEN - PARK
3 .ptoe 6 April 1940,

sampe

f 0.871, dan lev. Juli/Dec. f 0.92

Aug.|Oct. f 8.40 nominaal.

jang didasarkan kepada penghormatan terhadap hak2 Zweden
dan menghargai negeri2 jang ber
perang dengan tidak berat sebe-

Ketika oleh

Crepe f 0.3114

April f 0.90 dan f 0.91

politik kenetralan

ter-J.B.) —

dan

pembeli, per V5 kg.
Citronella : Contract A lev.

f 8.50 per 100 kg.

han serangan-serangan, ungya
terpaksa mentjari perlindoengan
oentoek kemerdekaannja dengan

didatkan

: Std. Sheet lev. April

17 0.3254

April/Mei f 8.35 pembeli, f 8.50
pendjoeal, Juni/Aug. f 8.25 pem
beli, f 8.40 pendjoeal
dan lev.

roepa-roepa merk franco wagon
Tg. Priok/Cheribon f 4.70 dan
kwaliteit AA f 5.— pendjoeal
per 100 kilogram.

mendjalankan

A
:,Sweet

heart”.

dan No. 2 f 24.— per 100 kg.

wagon Djember f 4.88 franco
Veem Pasoeroean f 5.10 per 100
kg.

Sebagai
kita telah mendapat
kemenangan dalam perdjoeangan
ditingkatan pertama, maka djoega pada saat ini kita haroes menangkan perdjoeangan itoe.

Drummond At Bay”.
Cinema-Orion

Suiker

f 11.20 per karoeng dari 102 kg.
trima didalem goedang pendjoe
al.

f 5.66 dalem prauw di Tegal, fr.

tah Roeslan

Batavia

pe f 2.— per bantal.
Goela : Sup. Hoofd

keme

di sectie jang ke 10, namanja sec
tie Pekodjan.
maren telah sampai di Viborg. Di
Pengoeroes sectie boeat semen : taksir bahwa waktoe diperloekan
tara adalah Toean Moedjb Em2 minggoe lamanja oentoek mela
ran ketoea, Abdoel. Salam penoekoekan persediaan2.
lis, dengan pembantoe2nja Toean
Dalam kalangan opisil dari Fin
toean Soemarno, oSelaiman dan land iterangkan, bahwa pemeren
Sehan.

Tepoeng trigoe : Tjap Kodok
f 2.30 tjap Boeroeng
kaleng,
Koeda mera dan Harrison f 2.15
laen-laen merk dari f 2.10 sam-

nangan sebesar2nja.
Setelah tingkatan pertama dari
perdjoeangan itoe, maka menjoesoel tingkatan kedoea, jang bersi
tat perdjoeangan menghadapi loe
ar negeri, dan perdjoeangan inilah pada
dewasa ini mentjapai
poetjaknja”, demikian keterangan

Goering.

and

Rialto:I,,Durango Valley
Raiders”
& II. ,,Bulldog

BETAWI

kini telah dilewati dengan

dari perdjoeangan,

j
CHAWATIR?
Parindra Djakarta tambah sectie
Boekarest, Selasa (Havas
Pekodjan.
-IB:) — Dari Cernauti dikabar“Pada malam Rebo dan malam kan, bahwa pehak Roesian deKemis telah diboeat satoe perte
ngan moengkin telah melakoekan
mogan antara anggauta Parindra
pendjagaan dari beton disepandi Djakarta
kota dengan me-- djang garis batas Djerman.
ngoendang sectie Petodjo jang di
— Di laoetan Adritik
wakili oleh toean Soetedjo, dan
Rome, Selasa (Reuter-J.B.)
dari Tjabang Djakarta diwakili
— Seboeah telegram dari Belgra

Pertemoean telah membentoek

PASAR

pertempoeran pertama jaitoe keti
ka gerakan nasional-sosialisme
berdjoeang didalam negeri, dipa
brik2, diroeangan pertemocan
dan diroemah2, tingkatan mana

kedoea

TONTONAN.

Models Abroad”,

Bawang
mera :
Cheribon
Twalliap f 9.— Tiongtoa f 8.—
dan Tiongliap f 7.— —per 100
kg.
Katjang
Kadele : Gendjah
Tegal moeatan April pendjoeal

tan

rang sedang ada dalam perdja-

djoega soerat penawaran dari
ka menoeroet hoekoem, memang | menteri djadjahan Welter kepa
tidak boleh laloe sekali tembak | da Wali Negeri, jang meminta

sadja, lebih doeloe

itoe. memenoehi kewadjibannja.
Jaitoe mengambil tempat masing2

toeanja itoe (Wart).

keroe-

Kemoedian

pabrik2, sekolah2

dar.

maling?

toe roemah dengan dia.
Eentah karena apa, maka pa

didalam

ngan menjatakan kesimpoelan :

Belanda

dalam sa-

kan

dan lain2 tempat, soepaja mereka

niat ini haroes berdasar kepac

“Ada seorang

jang diam

pe-

seroean kepada

roet kabar-kabar, dimana hingga
sekarang beloem dapat penegasan, 3 boeah kapal Joego Slavia

“Benarkah

'toeanja),

njampaikan

bersama toean M. Noer St. Iskan

keterangannja de-

menjerang, maka dari fihak toe

jang

me-

moeda Djerman jang mendengar-

adaan tenang.
Menghantam konvooi IngTn pena
ea

djoeta diambilkan

maarschalk Goering telah

do menerangkan,

Ketjoeali,

bernama Piet dalam seboetannja, jang diam di Kemajoran di

Makloemat pagi menjatakan ke-

Inggeris

Rebo (Transocean

-|.B.):
. Ketika berpedato tertoedjoe ke
pada afdeeling2 oedara dari Hitler Jugend di Djerman jang dilangsoengkan digedoeng baroe da
ri ministerie penerbangan, maka

terhadap salah satoe tentara bagian depan dari Perantjis. Teta
pi ini gagal dan pehak Perantjis.
sendiri tidak terdapat kekalahan.
Makloemat pagi.
Paris, Rebo
(Reuter)
—

vooi

itoe adalah

oleh ketoea doea toean Assa |.T.

mengachiri

poen djoega keadaan orang itoe.

|. Belanda tembak bangsa

De

berdjoemlah sedikitnja 15 miljoen setahoennja.

Berlin,

Pehak Djerman berdaja
melakoekan serangan

pada sore ini telah berhasil melakoekan serangan terhadap kon

orang bisa tilik dari

nja sepaham dengan saja, ja

| tenang.
oentoek

pertemocan

bersitat saling memberi penerangan.
Goering didepan Pemoeda.

Makloemat malam menjatakan,
bahwa sepandjang hari keadaan

kita oentoek
tetap mempertahankan keneutralan kita itoe.
kita
lau
dak
toek

bahwa

—

diplomasi

Sebab dari lain

'perloe bagi segenap Keradjaan

(Reuter)

Berlin, Rebo (Reuter) —
D.N.B. menerangkan, bahwa pe
sawat
pelempar bom Djerman

tergantoeng kepada

othandelaren, memadjoekan

merasa

itoe waktoe

kita ini tidak meroepakan hal
jang penting. Kini banjak jang

| zen, voorzitter dari Ned. Ind.
Vereeniging van Importeursdapatnja

demikian de-

Rebo

KABAR

Alhambra:,Artist

ri dari Beigia memberi keterangan

Makloemat malam.
Paris,

ngat soeal perloeasan kekocatan armada, lebih

|.

TOL TENDER
NAA

(Samboengan dari pag. 1.)

tan memperkoeat
)
Armada
|.

mm

madjos melawan Rio Gil,

Semoea

pendavataa akan diperoentoekkan
China Kina Fonds.

Sen
9
RIO GILL
(Java Kam- :
pioen
Midd.
Gew,

PEMANDANGAN.

jang
Inilah dia satoe film keloearan METRO
mempertoendjoeken satoe tjerita toneel jang mana
oleh bintang film jang
dipegang
Hoofdrolnja
tida asing lagi.

film permainannja sebagi seorang jang tida kenal
apa artinja takoet, tapi hampir sadja kena tertipoe
oleh satoe prempoean.

Seorang soeami mempoenjai sg Tenangang

ditimpa ke-

HOOFDAGENT

soedah

keradjinannja

dengen

boeat pendoedoek kota Batavia tentoe soeda tida
sebab sablonja lain-lainja djamoe masoek di Bata-

teroetama
asing lagi,

» r Ip,

£

Sn

,

NJONJA

Telf,

Toko

Lie

Toean

Mely

Molenvliet

—

Tjeng

Kim

1 A.

Tinggi
206.

West

(S.M.S.)

(Coupeur & Kleermaker School)
26 ilir PALEMBANG
—
S. M.S. beladjar 11 boelan F 6.50 seboelan. Dipeladjari
sepatoe, sandal laki perempoean,
5.— seboelan.
Coupeur, 6 boelan malam
Kleermaker 9 hoelan F 4.— seboelan.
Semoea peladjaran sampai ber-DIPLOMA.
Alat beladjar di tanggoeng oleh sekolah.
Pertanjaan tetap didjawab.

829.

WI.

Era

C.K.S.
—

Toean Oei Lam Hin — Gang 20 Tandjoeng - Priok.
Toean Tan Boen Tjeng — Bekassiweg 54 Mr. Cornelis.

De

Directeur

A.M.

JANGTIJIK.

(ee

DANSA”.

TOEBLEN

dan

| aseli

ini tjap ,,NJONJA

jang

AN

an

SCHOOL

MAKER

SCHOEN

Baroe- No: 130:- Batavia-C.

amar

AGENTEN:
Toean Lie Kim Tin — Pasar Sawah Besar No. 7.
Tosan Lie Kim Yoe — Djembatan lima No. 166.
Tocan Lie Kim Yoe — Hoek Kramatplein Tanah
Toean Lie Kim Liang — Tanah - Abang 11.

paling
njang
Adres satoe-satoenja
r
mandjoe
amat
terkenal
dan
toewa
Enja.
-DJAMO
DJAMOE
pembikinnan
pembeli djangan sampe keSoepaja
nah tipoe, silahkenlah selamanja minta

ini Tjap

r
gea
HONG
OEI

BROS:

WARNER

Be AA

AR An TE

AWAS DJANGAN KENA DJAMOE Pi

Ann
—o
1848

Awas

MENEER

27400

Ba Meoke 120 seruhana 1

Njonja

keloearan

film jang sanget

Satoe tjerita jang sanget menarik hati dimainken oleh acteur dan actrices jang soedah terkenal
kepinteran marika bermain.

SEMARANG

MENEER
NJONJA
JONJA ME
Soerabaja

mengosmbiraken

PORTRET

NJONJA

GEDEP

Meneer

/INDUSTRIE ” TJAP

/DJAMOE

comedie

satoe

Pertoenijoeken

GRAVET

FERNAND

—

LOMBARD

CAROLE

via Djamoe TJAP PORTRET NJONJA MENEER SEMARANG
soeda banjak toeloeng pendoedoek Batavia dengen daerahnja.

DJAMOE INDUSTRIE |

For Scandals“

.Fools

di boektiken oleh publiek segala bangsa,

PANTJORAN
BATAVIA

malem brikoetnja

dan

4 April 1940

Ini malem

dan

jang paling besar dan paling toea, kemandjoerannja

Djamoe

THEATER

OUEEN

MOELAI 15 MAART 1940.
NJONJA THIO KIOE LIN (TAN TJAN
PIAUW) DI BRENTIKAN
Soepaja dapet djamoe jang toelen DJAMOE TJAP PORTRET
NJONJA MENEER SEMARANG ada satoe satoenja Fabriek

soesahan oewang dapat dileyas-

jang Berwarna

NELSON EDDY,
MAC DONALD,
JEANETTE
FRANK MORGAN,
MISCHA AUR,
FLORENCE RICE

John Lodge, itoe bintang jang terkenal
Ourselves Allone” toendjoeken poela dalem ini

njimpan hingga diwaktoz si socami

brikoetnja

Dengen

'BULLDOG DRUMMOND AT dariBAY”
film

Beroentoeng soenggoeh

malem

dan

1940

Oon atla Pagu #Laruudi

April 40

4 Maart

»SW BETHEARTS“

toekang poskoel jang nomor satoe, jang soedah
begitoe terkenal dari dia poenja kelitjinan'dan kegesitan... BOB STEELE.... litjin seperti bidji nangka,
Kedoea:

Artists... Models Abroad”

ini malem

METRO-FILM

Satoe

poela dia poenja

sadjiken

PICTURE

REPUBLIC

Dalam

Moelai

RAIDERS

VALLEY

,DURANGO

BATAVIA

.-

sn

san

JACK BENNY-JOAN BENNETT
5—6—1—8—9

GLODOK

3 dan
Pertoendjoekan boeat hari RESO
KEMIS4 April 1540
Doea Programma:
dalem
STEELE
BOB
Pertama:

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum,

'

CINEMA

Batavia-C.

sg

Pasar Senen

| penghabi-

| pasarSmBesar —Batanatatam. 1| oo”

BIOSCOUOP

RIALTO

rnalam

Pa alatas

Ini

TES

PE
Pe. EA

TR
Aa
PEN

Kai

Hoofd-Agent :

THIO KIOE LIN Passar Sawah Besar No. 23—25 Batavia-C.
Sub-Agenten :
Tan Tjoan Lo Kramatplein No. 57 Batavia Centrum.
»BABA GEDE” Kalilio No. 14 Batavia Centrum.

(OBAT BIKIN

satoe

Didalam 24 diam Kelandjer'
Mendapat Kombali pola
Tenaya Moeda

1.

2.

3.

4.

5.

AP

Up

«

»

Ke

K

Lan

90 taoen

jorang

lelaki

jang

Eenige Importeur K. ITO

Dr. James Rastelil

berpenjakitan

dan

dan

kasenangan

hidoep

k

ngasih kasempatan kepada toean merasakani
Dengan

Orang

djadi

lemah

wara

poeni

esoekaAn hidoep, Djangan

“dan.

akitan dan

dalam 1,sanahari aa
Peta

Karaan, :Vi-Kabii

djadi orang lemah

Gibitan

mendapat

hoen,

BBB

0900000

Gl 1,
YAI

poedji Vi-Tabs

'VkTabo

kentjing

nanah

3

jang

HARGANJA :

dapat

komball

3

”

y

100

kenapa

00

Tana

Se
Ini
Japan

obat-obat
jang

bisa

mendjoeal

dapat

2

Agent di Bandoeng

ink

TOKO

beli di toko-toko

ata”

mata

AGENT

Vi-tabs. Garantienja mendaga focan:

Co.

Molenvliet (West No. 203 - 204

dapat, toelis

BATAVIA.

Ay
,
3
h
dp
Beban

BESAR:

K. ITO &

Itoes

ae

Sala

king

Ja

r

j
Pe
&
Med
ma PAI

4
Kala

x

et

ala
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HAKATA

Soeniaradja

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengar
PERTJOEMAH.
Pi

dan dengan gampang tocan,

Terdapat di Roemah? Obat dan Toko? besar. Djika tida bisa
soerat kepada THE KNOX COMP. Batavia

f 5,50:
”

obat.

obat. Djangan menanggoeng sakit lemah dan
la. Makan sekara
toga lebih lama
lekas

Idjoega

£

Per flesch isi 200 pil......

jika tida begitoe kirim sadja kombalj doog
ng harga pembelian

Everea:

040960000090040002400002

berwarna poetih,

kepada toean dapat merasakan poela kasenammn hidoep seperti tempo tocan masih moedaj
Jang soedah kosong

barang

lebih lama.

(gegindjel) seperti berakar.

»

membikin
bih banjak kenafsocan | memakal garantie. Ini obat moesti bertambah
dari | tocan lebih moeda, lebih kogat dan
Ka
kasoekain hidoep dan mengasih kasempatan
an g telah soedah,

Doktor sangat

#x050x

sebab

kentjing nanah jang berwarna koering toeai,
penjakit dialat kentjing, jang teristimewa aentoek penjakit digelemboengan
kentjing jang
dari penjakit prampoean (Gonnorhoe), didjalanan kentjing panas seperti berapi, sakit, 'pada bidji kemaloean, dibagian bocah pirgxgang

hasil

.Kemoestadjaban Vi-tabs oentoek memb3kfa
-kasenangan doe-|
langan
Ini obat | moeda kombali orang? lelaki Jang soedali to
'hia, Tjobalah
besar hingga
-.'termasjhoer dan alam- | sebeloem moestinja, ada begitoe
terdjoeal dengan mema
SETELAN,
. kan. sendiri. jang tocanjini obat sekarang
djika
dibajar
djangan
it
2
obat
ini
9
poen' bisa moeda' poela |garantie jang
| Vi-Tabs|
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segala-galanja.
didalam
memoeaskan
dan dapat poela merasa-|tida
jang
obat
ini
beli
boleh
koeatir,
Mt
an kasenangan dengan | Tocan djangan

1
: |

wa

dy adalah

jaitoe : Penjakit kentjing:
jang soedah bertahoen-ta-

dan prampoean,
jang baroe atau
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aa

aa

bobok

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken:
segala penjakit kentjing pada orang lelaka

5

baik

& Co. Batavia

- Harga:
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sepoerai
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jangan sampai kehi-
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menghendaki tjahaja jang
lebih terang dan jang
tahan lebih lama. Evereas

,
1:
£
acilnja bisa terlihat di-

in | sehat.
,
jan pagi
banjar 5 na Api gan
anja
an. bersih. membikin
toean
K
badan gesit karena tenaga baroe dan Ditanggoeng

bisa

Pakailah

jang membikin ia bisa
pocla menanggoeng lebih lama jilmoe pengetahoean
ida 'perioe
jang badan | bakerdja langsoeng atas kelandjera
penari hilang tenaga, lengah ingetan,
a
maka Naa
badan,
memperkocat
arti
oeroes, darah kotor, tjala moeka kekoeriingan,
Pemas
ini pena menoenggoe lama atas hasilnja.
Iesoe dan tida bisa.tidoer, Makan sadja
0
Mt
terbanjak
jang
obat
Ini
ai2
bat jang'saderhana dari Itoe doktor ternama
ke- | Kebaikan Jang men agoeimkan didalam
Han tocan akansalamkan jang toean poenjasadja
merasa
didalam 1 minggoebaik ia berkalis
dan bilang
| dlam moeda
beberapa hari
'“maoean bakerdja didalarn
10 taoen. Ini hasil3
lebih
# kombali. poela.. Tida perdoell toean
oedah
Tong
DeriboePantas,
terboekti
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oenjacemoer berapa: toean akan rasakan jang
er
al, walaupoen orang jan
poenja kelandjerg bakerdjanja lebih ba
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kocat
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Kembali
poela
bisa
tida
asa
Tocan Pa mendapat
Loc aa tebth Oa
jtena|

memakainja

“dy semoea, kalau Toean

.

t Oleh

mengoentoengkan,

sangat

dar

doktor diseloeroeh doenia. Seperti Dr. James
Rastelli, orang terpeladjar, jang termasjhoer
selang lama menerangbeloem
koelil
jang seloeroe
jkan: Saja dapat kenjatain
lemah djika pakerdjaan
mendjadi
janggauta
kemaoean
Ingetan,
berkoerang.
kelandjer2
Pbakerdja dan kasoekain hidoep djadi ber.
koerang dan kelambatan pakerdjain perkakas
njata. Banjak
badan dapat terasa dengan
orang? terpeladjar moefakat bahoea resiahnja
ada berganja
sebetoeln
jan
tenaga moeda
keladjer2. Berdasar
|toeng atas 3 Teka
dan pengapraktiik
lama,
ikan
|atas penjelid

saja berpendapatan jang obat doktor
soedah dapat terasa oleh kelandjer, darah | laman,
jang paling baroe
tan besar bernama Vi-tabs adalahet obat
Gan seloeroeh anggauta. Ini pendapa
ilmoe pengetahoean
menoero
terbikin
|dan
na
saderha
jang
ada satoe obat roemah tangga
memban oenkan
dan
oeat
| oentoek memperk
Jang bisa ditelan oleh sesoeatoe orang dengan
kombali
dapat
kelandjera jang mendjadikan
in hidoep
tida kentara. Ini obat mengasih tenagadanbaroe,
kasoeka
dan
moeda
tenaga
poela
meHemoedain
Le

ram-

hitam

membikin

Boeat

tannja.
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, Satoe. doktor' ternama,” dengan

ramboet,

keperloean, - banjak
noeroet
dan meski ditasedikit,
atau
roeh lama tidak hilang kekoea-

z

praktijk, menerangkan setoedahnja membikin |
lama, bahoca
pertjobain
dan
penjelidikan
nbaker- |
tenaga, h
daiin,
resiahnja k
rapat debertali
'dja dan kasehatan Itoe ada
kelandjer2 didalam badan, apa poela
ngan
»
dengan. kelandjer3 « kemaloean.-Keadjaibandaripenda ataninidoktoradalah
terdiri |
jang
bahoca Ia dapat membikin obat
dari toemboeh-toemboehan dan obat-obatan |
telan.
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gampang
ta
tablet
Dua nda
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Nania
tida
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Bersahadja
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dak oesah
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panas.

'sebab

ea

ha

meroesakkan

Tidak

ram-

hitam

DEOOLOLIOIOOOOLOO

EA II

tjampoer dengan air.
gampang,
Memakainja
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tjoema
memakainja
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boet
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Hoofdkantoor O.L. My ,,Spaar-:
hulp” Soerabaja moelai 1 April:

1940 pindah di: PRINCESSELAAN No. 84 Soerahaja Telefoon Z. 1515.
Haraplah jang berkepentingan “
3
soeka perhatikan.-

DIRECTIR

4

Taman Siswa mesti. dikoebra-| juz
|kan. Sebab-perkataan Siswa ti-'
dak ada dalam

boleh terdjadi..
Berbarengan dengan

BERDASAR

'Octoesan kaoem

| da:

keingi-

Tidak

| dan Literaire Faculteit.
( Disiarkan

| persatoean,

timboel - poela ke-

»ANTARA”).

oleh Persbureau

an.
B

ha

Nhsan

“
dak ada. 2 ang tjoema sedjarah,

| perobahan2.

Dalam

kalangan

r

daerah

«

di

sendi

4

i

tea

k

Indonesia
mengabarkan,

bahwa Hoofdbestuur Persatoe-

inginan akan bahasa persatoe-:
h

an Arab Indonesia (PAI) di Ba |
tavia-Centrum, telah menerima
.

| sepoetjoek

soerat dari ,,Chine-

keboedajaan oemoemnja.

ke-

kebahasa Djaw

—

sarkan jang

pernah

ada dani

jang masih ada.
Karena soedah banjak jang
Oentoek mendjelaskannja lajau balau di Indonesia ini, | gi, pembitjara menoetoerkan
'poela ditetapkan

bahwa

tempat

an zat2, bangoen2 keboe-

moebaligh2

Islam ba:

njak jang tidak
tjoekoep pe| ngetahoeannja tentang jang pernah ada dan jang masih ada di
Ah
seni, “1: yodajuhtatn
ti- | Indonesia. Itoe sebabnja antara
bisa bekerdja dengan berlain2, maka banjak orang jang
oentoek keboedajaan per- | menjeboet dirinja Moeslim, se
n, kalau ia tidak mempebenarnja anggapannja tentang:
Jadj ari jang soedah ada: seni
agama
Islam
katjau
balau.
kan sadja hasil inspiratie
Moebaligh Islam mendapat han itoe : - mesti dilakoekan

“wahjoe),

si! jang lebih baik, kalau ia me-'

tetapi hasil

spiratie (keringat)
'Pekerdjaanjang

poela.

nerangkan Islam dari djoeroesan pikiran2,
perasaan? jang
soedah ada. Pengandjoer2 Is-'

lain tentoe

Kita tentoe tidak bisa dan ti-.
boleh menoenggoe sampai

ventarisatie

selesai, malahan

ventarisatie

tidak bisa sele-

Ketiga-tiganja
lan

mesti ber-

bersama-sama.

ang lengkap, jang sempoer

tidak oesah,
edjoe.

tidak bisa kita

Kita tjoema

haroes me

coekan sekaliannja itoe sebaik

Sebeloem

melandjoetkan

pe-

'itoe, pembitjara menjata, bahwa kemadjoean dalam
n zaman atau keboedajaan
satoe lebih baik dan lebih

tinggi dari

pada

jang lain ti

ada. Boroboedoer bagoes se
mesti diherani dan dipela
djari, sesocai. dengan dasar hunisme Timoer. Tetapi setoee poela dengan
dasar itoe,

ta tidak bisa - mengandjoeran mendirikan

perti

-.

tjandi lagi se-

Boroboedoer

itoe. Kita

tidak bisa mendirikan jang seti itoe.Perasaan dan pengehoean jang diperoleh dari pa
a Boroboedoer
bisa dan haroes diwoedjoedkan dalam ben
baroe.
:
Dari oeraian ini djelas, bah

kita tidak merendahkan Bo

boedoer dengan

mengatakan

lam baik

djangan

senang de-

ngan hasil lahir sadja.
Dalam

hoeboengan internasional

Dari dasar

humanisme

Ti-

moerlah orang mesti
mendje-'
.djak
lapangan
internasional.:
Langkah jang pertama mengoe'
tip zat2 Barat dan langkah se-'
telah itoe mendjoempai keboe-'
dajaan Barat, jang haroes toem'
boeh poela, bergerak bersama
sama kearah keboedajaan inter'
nasional.
Ini ditoedjoekan kepada me-'
reka jang
menganoet.
pendapatan, bahwa “keboedajaan in-'
ternasional - perloe “atau akan
timboel.
«
|
Keboedajaan — internasional
tidak bisa dioemoemkan, tidak
bisa didjelaskan di Indonesia,
kalau tidak atas dasar dan dari
djoeroesan
humanisme
Timoer.
Soal Basa Indonesia
Pada permoelaan peroendingan tentang
basa Indonesia,

pembitjara
tarakan,

lebih doeloe mengoe
bahwa

haroes diingat

benar2, bahwa
bahasa boekan'
koempoelan
kata2 sadja, akan
tetapi ialah woedjoed
pikiran
dan perasaan, ialah bagian dan
alat keboedajaan.
Bahasa
menoeroet djedjak:
keboedajaan
oemoemnja, ber-

is pen

Mainan damar ek 2

mandang soal dari djoeroesan
bahasa Melajoe sekolah.
Jang
kelima menjangkal adanja ba-

hasa Indonesia.

memakai

Jang

keenam

nama ' Melajoe ' Oe-

moem.

5

Soeatoe pendapatan oemoem
beloem ada dan saja berpendapatan—kata
pembitjara—, bahiwa pendapatan oemoem masih

akan lama tertjapai, akan teta-

tosmboehnja
ke-

boedajaan dan basa Indonesia.
Pembitjara
memperdengarkan soearanja
antara
soeara
jang banjak itoe, menentoekan
sikapnja sendiri.
|
Orang boleh menolak, dan boleh menerima.
Ia selandjoetnja menjatakan,
bahwa dasar orang jang hen-

dak mendalilkan

basa Indone-

sia seringkali salah atau sebagian sadja jang benar.
- Bahasa

Melajoe

:Apa jang dimaksoed dengan
bahasa Melajoe ? Apa jang di
maksoed dengan perasaan Melajoe, ketika: memeriksa mana
jang baik dan-mana jang salah
dalam soeatoe karangan ?

Bahasa Melajoe Riau, jaitoe
bahasa 'jang dipakai di Riau ?
Bahasa -jang di “pakai - dalam
naskah2 lama tidak 'dipakai di

Riau. Bahasa sekolah tidak poe
la dipakai disana
sehari-hari.
Pembitjara melihat -doea ma
tjam bahasa Melajoe,
jaitoe
Melajoe-kesoesasteraan dan Me'

lajoe

daerah

(Maleische dia-

lecten) : Palembang,- Singapo-'
re ' Minangkabau, - Deli iberlainan bahasanja.
Melajoe Pasar
Bahasa
persatoean
tidak
toemboeh di Indonesia karena

pengaroeh

kesoesasteraan

Me-

Praktijk Dela

:| dan penoelis2nja 'haroes berhenti, karena- bahasa Melajoe

| jang Lawasemsk la
.sa Pasemah.

ialah

baha-

Dasar 'basa Indonesia ialah
»Melajoe Pasar”, jaitoe bahasa
jang timboel “dimana-mana di
Indonesia.
i

kombinasi.

rapat

mengadakan

Mereka itoe ialah Isteri Indonesia Barisan Poeteri, Minangkabau Moeda, Jeugd Organisadan Indonesia
tie Sriwidjaja
jang
Moeda. Perkoempoelan2
pergadalam
ikoet
dapat
tak
disebabboengan itoe karena
kan soal lain lain Indonesische
Vrouwelijke Studenten Vereeniging dan PoeteraPoeteri Tjire
bon serta K.P.P.T.S.
Selain itoe dari perkoempoelan2 jang tak ikoet hadir dalam
pertemoean itoe. Kini dibentoek
komite boeat sementara waktoe,
dan

terdiri dari:

wa oetoesan2 jang terkirim oleh Chinese Islamic
National
Salvation Federation jang mewakili 50. djoeta kaoem Moesli

min di:

toek semoea

loemkan

kepada

saudara,

Tiongkok,

bah-

oentoek me-

ngoendjoengi saudara2 ' kaoem
Moeslimin ditanah Malaysia.
Dalam pada 'itoe, oetoesan2
kami -itoe dengan sesoenggoehnja kami menjatakan,
sama
sekali-tidak
mentjampoeri
oeroesan

pi tidak mengapa : dalil, formule basa Indonesia akan ma“politik,
kin dapat dinjatakan berbare-

ngan dengan

soedah didirioleh poeteri2 jang
kan komite
ikoet dalam pergerakan pemoe
dan poeteri, ketika mereka
da

nona Soekendah
Ketoea —
(I.M.) Penoelis — nona Esmia
Bendahari —
toen (I.I.B.P.).
nona Otitn (J.O.S.). Pemban(J.0.5.)
toe2 nona2 Fatimah
dan Koesrahini (L.I.B.P.).
Komite itoe maksoednja oen
toek memperingati Kartini, jang
Gilakoekan tidak hanja oentoek
poeteri2 belaka, melainkan oen-

hanja

semata2

.oeritoek merapatkan

tali sila-

toerrahmi 'dan mengenalkan

ke-

pada-doenia Islam akan adanja

kami Moeslimin

“jang ' semen-

djak 1300 tahoen koerang dike

tahoeinja, dan begitoepoen djoega oentoek
mengenalkan, bahwa kami orang sedang menga- toer tindakan2 oentoek agama!
Islam dikemoedian “hari. Bahwa, kami semendjak tanggal 10

December

1939

telah menge-

Iilingi'tanah2 Melajoe,

dan soe

perkoem

anggauta

menjesal,

tetapi

karena

permohonan

telah

ditolak oleh

kami'itoe

Gouverneur di Betawi.

Bersama
ini kami lampirkan
copie soerat dari Consul Belanda
di Singapore jang memberi tahoekar penolakan terseboet.
Lain tidak kami harapkan ba

lasan dari saudara2.
Wassalam
(Ibrahim T, YMA)

wg

Sekian “boenji
soerat itoe.
Berhoeboeng dengan penolakan
tsb, jang kabarnja tidak diberikan alasan jang sepatoetnja,
maka 'sebaiknja
apabila soal

ini mendapat perhatiannja wa
kil Islam di Voksraad.
Lebih
djaoeh dikabarkan jang djoega
HB. PAI di Betawi setelah me'

dakan

federasi

(pergaboe-

ngan).

Kini kabarnja
ga nampak

djoean itoe.

makin

soedah djoedjelas toe-

Dikota ini beloem

Poestaka dan

Pengasoeh ,Aisjiah.
10 t. H.
Soelaiman
Rasjid
Comm. dan Voorzitter Bahagian Tardjih. 11 t. R. B. Sabaroe
din Commissaris.
12. t. Ismail
Djamil

Commmissaris.

Wirposendjojo
Commissaris2
merangkap

13. t.

Commissaris.
'Tjabang jang

II voorzitter

Ba-

hagian2 diberi kelonggaran pe
noeh dan kesempatan loeas oen

toek mentjahari

dan menjoe-

soen kawan Pengoeroes dalam
Bahagiannja masing2. Adapoen
hak akan menetapkannja
adalah tetap di tangan Pengoeroes
Tjabang

Betawi.

Sekianlah soesoenan Pengoeroes baroe.
— Rapat anggauta jang pertama, oentoek mengenalkan diri
antara Pengoeroes baharoe dan
para angauta, djoega jang akan
meremboeg

roepa2

oesoel teris-

kan badan federasi diantara ke
poeterian, nanti setelah habis
peringatan Kartini.
Noot:
Bolehkah kita ha
rapkan, bahwa kaoem
poeteri
kita-dikota ini bisa bersatoe da

pada hari Minggoe tanggal
“7
April
1940
di gedoeng Sekolah Menengah Moehammadijah
Kramat
No.49moe
Pad
d ken
gua tea
DA
persilahkan datang
para anggauta jang
masoek
lingkoe-

lam

ngan

njai

arti

oentoek

seloeas2nja

oentoek

pa2 oesoel akan dilangsoengkan

Tjabang

sendiri,

djoega

menjelami
wmasjarakat lebar.
Rakjat selaloe menanti
boeah
oesaha poeteri2nja jang katanja minta keadilan dalam kedoedoekannja
dalam masjara-

jang masoek di Groep2 dalam
Kota Betawi dan Mr. Cornelis.

kat.

jang tadinja diadakan pada tiap2 malam Selasa, sekarang di
oebah mendjadi
tiap2 malarn

Soesoenan Pengoeroes Moeham
madijah Tjabang Betawi
1940—1942

toek

Akan

Bahagian Taman

mendiri

pendapat

djoengi

Indonesia.

an P.K.O. 8. t. H. Abdoelrazak
Arsjad Comm.
dan Voorzitter
Bahagian Tabligh. 9. t. Kamil
Djamil, Comm. dan Voorzitter

timewa Voorstel2 oentoek Conferentie.
Daerah
Barat
roe-

Dalam Pemandangan
tempo
hari, telah
dimoeatkan
hasil
dari pemilihan 13 orang oen-

per-

saris djoega Voorzitter Bahagi-

poelan jang doedoek dalam komite tsb.
Ketjoeali itoe rapat mempoe

mohonan kepada Consul Belan
da, meminta izin akan mengoen

dah poela - mengadjoekan

lajoe atau karena kocasa
sa- nerima 'soerat' itoe, akan mec bisa dan tidak baik dian
lah satoe daerah Melajoe. Moen
ngadakan
perhoeboengan deerkan mendirikan tjandi se
tjoelnja bahasa persatoean ter
ngan pembesar2
Negeri oenti itoe lagi. Kemadjoean ti .djalan dan berobah dengan ke- djadi diloear “lingkoengan
ketoek'menanjakan
hal penolaboedajaan oemoemnja.
soesasteraan Melajoe dan koea “kan terseboet diatas.
Oentoek
mendjelaskan,
di- sa daerah Melajoe.
tjeritakannja bagaimana seoBasa' Indonesia timboel daPoeteri2 Indonesia berfederasi
rang peladjar bahasa2 Indonelam lapangan 'pergaoclan dae-'
Peringatan Kartini.
sia di Leiden,
seorang orang |rah jang satoe dengan jang laSoedah agak lama poeteri2
| Eropah,
beranggapan,
bahwa p golongan
bangsa jang satoe' jang' masoek kedalam perkoem
at£ 33: # am
bahasa
dalam ' koran2
' dan “dengan jang lain.
telef. 2029 WL
poelan di Kota ini akan menga

| madjallah2 sekarang tidak baik

|

soeatoe hal jang kebe-

toelan kedjadian sadja, melainkan soeatoe akibat sepandjang
hoekoem, ,adam dari pikiran jan g landjoet dalam Lan
1g.
baik, akibat dari pikiran2 jang tinggi.
Kerendahan boedi atau boedi binatang mempoenjai sebab
jang sama djoega, jaitoe akibat dari adanja pikiran2 jang lanTi
jang aan "ah

lenyostJari nada
perekapaa
se Islamic Nation Salvation Fe |
djadj:
gar
n2 |
lama berselang
sediadant-:
dengn membahana
deration”, ialah seboeah perhim-

kita ada orang jang mengangDemikian poela, malahan le- .poenan kaocem Moeslimin Tiong
“kok, jang kedoedoekan
Hoofd
a
jang pernah
ada | gap, bahwa memperbaroei mem
bih lagi, basa Indonesia bero- |
bestuurnja
di
CHUNGKING,
Indonebah-obah dan akan teroes bero
g masih
ada koerang bangoen keboedajaan
diketoeai
oleh Generaal
sia berarti merendahkan jang 'bah-obah. Ini kesoelitan jang dan
Orang jang membitjara
Moeslimin
jang
terkenal deseringkali | lama. Ini tidak benar.
pertama jang kita hadapi, sekeboedajaan
ngan
nama
Oemar
PETI
bab tidak moedah
menangkap|
Islam dan lain-lainnja
a mengetahoei keboedaja- |
:CHUNG
HSI
dan
kawan2nja
tidak,
jang berobah-obah,
jang me'Timoer
Humanisme
daerahnja, itoepoen atjapkali
'Moehammad Ali K.S. Tang dan
ngalir dalam “dalil atau formulengkap poela. Ada poebertentangan dengan Islam dan
Generaal
Hadji
Abdul Gelil
le.
tahoe atau setjoema
dak bertentangan dengan aga
MALIN,
soerat
mana
memberi
Dasar Basa Indonesia
yah tahoe keboedajaan Barat. ma Keristen. Islam bisa dan ha
tahoekan,
akan
perdjalanan
oeKesoelitan jang kedoea ialah |
karena itoe seitjaraan
roes didasarkan atas humanistoesan2
mereka
mengelilingi
dasar Basa Indonesia, apa'jang
sebab berlainan
me Timoer sebagai dioeraikan
meleset,
tanah2 Malaysia, dan berhoedimaksoed ' dengan basa Indoitoe dan begitoe poela agama
san memandang, dan ti
boeng dengan
rintangan jang
nesia.
Keristen.
Berhoeboengan debegitoe dapat dikerdjakan
mereka alamkan
oentoek mangan ini, pembitjara mengemoe
Ada jang mengatakan,
baha membangoen.
'soek
di
Hindia-Belanda.
kakan dalil zendeling Keristen
wa basa Indonesia
ialah basa
kita: mengetahoei
“Soepaja
Dibawah ini soeratnja, jang
setahoen
jang terkenal
Stanley Jones : Melajoe, tjoema namanja jang
2 kita, sekali
disalin dengan merdeka keda,Timoer beloem bitjara tentang | berobah. Jang lain berpendaoekan inventarisatie. Begi
lam
basa Indonesia :
patan, bahwa basa Indonesia
agama Keristen”.
la mesti didjalankan in
Kuala
Lumpur 10 Maart 1940
nan, di Inialah bahasa Melajoe modern,
Aliran2 politik, ekonomi, apa
satie kabea
Jang terhormat
jaitoe bahasa
Melajoe jang |
sadja, tidak
bertentangan desaudara
Ketoea
Persatoean
soedah mentjernakan zat2 jang
ngan dasar ini.
Djawa lama NAK
ee
Arab di Batavia-C.
baroe. Jang ketiga mengangJang dioendjoekkan tjoema
beloem ada jang disalin ke
Salam
persaudaraan,
gap bahasa Melajoe Riau jang
sekaliannja itoe haroes berda| bahasa Indonesia, bahDengan
ini kami mempermak
a Baroe be-

in kita tentang

(Ketinggian boedi itoe boe kanlah

diimwinkan

masoek
»ANTARA”

'keboedajaan |

oemoemnja, :

Moeslimin Tiong
kok

| nan akan keboedajaan baroe pa

Reorganisatie dan Modernisatie. Pesantren Loehoer

x

dalam lapa-|. —

ngan jg..mana djoega poen tidak
— HAROES

.Een nobel karakter is nooit een toeval of een gelukje, maar
is het natuurlijke gevolg van cen vooridurend denken in een
goede richting, het resultaat van hoogere gedachten.
Een slecht of beestachtig karakter is om dezelfde reden
het resultaat van het voortdurend huisvesten van laag-bij-degrondsche denkbeelden.

bahasa itoe, ring: anne

'kasnja, perobahan
INDONESIA BAROK

ANA

Pengoeroes

Moehammadi-

jah Tjabang
Betawi bagi tahoen2 1940—1942. Oeraian itoe
lengkap dengan nama dan ang
ka jang djatoeh
atas
nama2
itoe jang
terbanjak.
Oentoek
djabatan Voorzitter sadja djoe

Demikian

djoega

,Aisjiahnja.

Verg. Best. Tjabang lengkap,

Djoem'at

dari djam

8—10,

laat

laatnja pada djam 11 malam.
Siaran
singkat
ini moega2
mendjadi

perhatian

choesoesnja terhadap

Oemoem,

Moehani-

madijin.
H.ILK.-Bond
Moehammadijah
ngelilingi Banten.

me-

dengan stembiljet, artinja terpilih oleh
segenap
angauta2
Tjabang sewilajahnja Rapat Be-

Hari
Minggoe jl. pagi2 benar seboeah autobus jang besar
dan kokoh meninggalkan Sekolah Menengah Moehammadijah
memoeat moerid2 dari Sekolah
tsb. menoedjoe Banten, dipim-

stuur baroe jang pertama meng

pin

ga telah

didjalankan

pemilihan

hitoeng soeara oentoek Voorz.
Makalah ternjata angka terba
njak djatoeh atas dirinja, toe
an

Mr.

Kasman.

Djadi

terang-

lah soedah Voorzitter Moeham
madijah Tjabang Betawi Toean Mr. Kasman. Rapat2 selan
djoetnja oentoek menetapkan
djabatan2 terhadap 12 toean2.
Hasil dari

pada

itoe,

seka-

rang soedah boleh dipastikan
soesoenan Best. Moehammadijah Tjabang Betawi seperti berikoet

:

1. Toean Mr. Kasman
VoorZzitter. 2. t. H. Cacali Toesi Vice Voorzitter. 3. t. Soekaja Dja
jasoekarta
Secretaris I. 4, &
Tisnamidjaja Secretaris II merangkap.
Penningmeester. 5. t. Kariban
Hoofdcommissaris. 6. t. Drs. S.
H. Soebroto Commissaris Voor
zitter Bahagian
Pengadjaran
dan Voorzitter
Bahagian
Pcmoeda. 7. t. Soedirdjo Commis

oleh

t. Moertikno

dan

dian-

tarkan oleh salah seorang'leeraar
Sesoedah berpoetar-poetar di
kota Serang
dan setelah mengoendjoengi Banten-Lama, ma
ka kira2 djam 12 siang gerombolan jang bergembira itoe me
lepaskan lelahnja di Tasikardi.
Lontong dan ,,teman2nja” jang
disediakan
oleh nona Soekati:
segera.

melakoskan

»kewadji-

bannja”, hal mana sangat dihargai oleh semoea excursisten.

Dengan tambah gembira dan di
ikoeti oleh njanjian jang merdoe, autobus meneroceskan per
djalanannja
ke Tjilegon - A-

njer Lor - Anjer Kidoel - La-

boehan, melaloei pemadangan2
jang sangat molek dan merindoekan
hati.
Dengan kedoea

kalinja

nona

Soekati

gikan benzine-nja.
Sesoedah mengalami

membabebera-

pa avontuur, maka djam 9 ma-

lam excursisten dengan selamat

tiba di Betawi kembali.

sni Tn dc o

nesia

BER pendanaan sh

'ig.

|raad atas pengakoean terdakwa
|.H. Halimi pertama diperiksa oleh
dan
didepannja koetika tgl. 20

DIAWA BARAT
1

Jan. '39. Maka Landraad poetoes

TANGERANG

jang

Poekoelan jang mengerikan

'Kemarin malam telah tiba | “ditahan
'n

1 (Olahisi Pemb. A.S).

| NN auaatap Disinilah Ka
£ dapat menjingkiri bahaja terse: 'boet. Djangan poela- hendaknja,

mengeloearkan

| pittak manoesia

demiki-

| sendjata, karena dengan
“ar

sekali.

sama

diamoek

malah

| Bilamana sehingga diamoek, nis
tjaja mendjadi

Warta sebagai poe' Sri Soenan

korban

oleh se-

bab pasoekan serigala

ini sering

kali terdiri dari 6 & 8 ekor seri-

SEPAK"
|
di ponatak
ang lane

menghindari
Djadi bisa
gala.
moesoeh hanja tjoekoep, dengan

keanehan, semoea-

ini,
Djoestroe ada njata sekali, bah

Neta

akal

“seperti

jang

kita

terakan

itoe. oleh para rekan Wartatelah “dilakockan. penjelidi | wa oentoek mentjegah bahaja
ini, tiada lain hanja dengan akal.
ngannja dalam

Tentara serigala bisa djoedi ?
- Disampaikan kabar pada kita,

S3 k tioekoep 1

achir ini amat

'sendiripoen pada
telah melakoekan

orientasi dide-

katanja itoe

aneh karena

malam |

soeatoe

pada

serigala

kat Sapoeran (Wonosobo), seba| nampak sedang berdjoedi digoe
gaimana doeloe pernah diwarta-| boek (roemah ketjil jang terletak

kan bahwa disana ada banjak an

disawah).
Berita jang kita Gani demikian
ini, oleh karena kita tidak dapat
mengetahoei boektinja, moengkin

djing adjak (serigala) jang soeka
” makan daging dan mengisap da

| rah manoesia. -

—. Menoeroet beberapa keterangan| benar terdjadi, tetapi bilamana
binatang,
8 jang kita peroleh, maka akan se kita melihat sebangsa
kita tambah

| barang tentoe akan

Oleh karena adanja doegaan se

—

agar dja-| 'rigala bisa

sedikit pendapat kita

laoe

penga-

kedjadian

ngan sampai

maka tidak moengkin!

ini,

dibawah

| gera kita terakan

mempoenjai doegaan

hanja

ini dianggap| | dari kepertjajaannja kepada ta-

moekan serigala
adjaib bin aneh.

chajoel sadja.
Kita berpendapatan

malam

itoe, beberapa ekor serigala tsb.

soeatoe hari, didekat hoe

sudang mengasokan . diri digoe-

(Wonoso-

an djati di Sapoeran

demikian:

Tentoenja pada soeatoe

Bodindinai perisima Kat
| Pada

kita

itoe,

berdjoedi

, terdapat seorang anak telah| boek. Berhoeboeng

matanja beradoe dengan sinar matahari, ma

(mati dan terletak dibawah pohon
jang

rimboen. Anak ini adalah ha
bis mentjari roempoet. Tiba2 se

orang saudaranja, mengetahoei
peristiwa ini laloe memberitakan

ada sanak familienja, achirnja

sinar lampoe.

Perhatian dari jang wadjib.
Hingga kini, perhatian dari pi

ja laloe djatoeh pingsan.
orang

lainnja

Hidoepnja

hak jang wadjib masih didjalankan begitoe seksama. Pendjaga-

korban,

mendjadi

atan dokter poela.

in lebih keras.
:

menata

ini,

tidak

'hanja 1 atau 2 ekor sadja, akan
tetapi amatlah banjaknja. Jang
it mengherankan ja'ni meroe

pakan tentara bagaikan dimedan
erangan.

mengaso itoe,

makan mangsanja.

ka melihat korban ini, ternjata se
mendjadi

beberapa

| dari djaoeh nampak sedang mem
banting kartoe, moengkin sedang

'Agaknja tidak sampai hati mererang

Sedang

'€kor jang sedang

datang menengok.

semoea laloe

seperti

nampak

ka dari djaoeh

Hanjalah bisa diwartakan, bah
va sewaktoe mentjahari serigala

itoe, amat soekarnja. Sehingga
orang2 memberi keterangan bah
xa serigala itoe mengetahoei keFendak manoesia.
Orang

soekar memboenoeh

rigala ini, oleh

karena

se

Cia beloem mati! Bisanja tertang

kl yaa Ep berggsempa ini

Cesa sadja, jalah aengan grogol,
seperti akalnja orang menangkap

sesosatoe

waktoe

cara dengan keras, tiada Ia
kemoedian lainnja tentoe da-

5 memberikan serangan.

Bila

kap hanja

2

orang

jang

oe

diamoek

akal

setjara

harimau. Bilamana demikian le-kih matang otak Indonesia oentoek - menangkap
Nenen, manoesia, boekan?

Orang
itoe Nana aa

dengan

dapat

betapa keadaan

rah jang tengah

diserang

oleh

tentara serigala ini.

ninggal seketika.

nja ada serigala jg. soeka makan
daging dan mengisap darah manoesia ini: ada poela jang agak

Dapat kitadjelaskan disini, bah
jg.

digigit itoe adalah dibagi

(wentis)

setelah

mana

laoe

dan kepala,

darahnja di-

seperti halnja

2g

dengan

memakan mangsanja.

Oentoek menghindari bahaja.
oeat menghindari bahaja ini,
'enoeroet tjara jang moedah

de

kian:- Bila sewaktoe orang ber
a dengan tentara serigala
boekalah
badjoe atau
, jang mana

ja

djitoe doegaannja,

jalah berhoe-

boeng kekoerangan makan.

Teta

pi bilamana hanja lapar, mengapa tidak. hanja meroesak tanaman, tetapi manoesia jang dia-

| moeknja?
. Kita sendiri berpendapatan,
moengkin benar berhoeboeng pa
da moesimnja serigala beranak
| dan moengkin anaknja

ada jang

| diganggoe, sehingga pengamoe-

djadi pihak manoesia

| tama

kan. Sikorban

itoe

mendjadi

Toko sekarang madjoekan

dak-

!
toeh.
dari Negeri, kalau nanti H. HaKemoedian
telah dipoekoel, -klimi perkaranja dikalahkan oleh
sehingga kepalanja petjah.
| pengadilan.
Pemboenoeh ini telah lari ke
Kabarnja H. Halimi djoega akan

kepala

desa

menjerahkan

di .meadjoekan

ri. Sedangkan sikorban itoe ma
lam djoega diangkat ke roemah

sakit Tangerang.

pendakwaan

pada

pengadilan goena minta ganti ke
roegian pada Pemerintah.

sore datang

lagi 3orang jang

berloemoeran

pada

malam

Ming

rang.

Mitra Pangarang”

itoe tempat

gal di Tjilongok.
Menoeroet keterangan,

wa kedjadian

ting-

bah-

itoe disebabkan

berkelahi.
Asmawi
begitoelah
nama tahoen dengan mendapat kemaorang jang loeka parah, telah
djoean jang pesat. Perajaan itoe
mempoenjai oetang kepada te- | telah mendapat perhatian besar.
mannja jang kira2 oemoer 401 Tidak sedikit perkoempoelan2 jg.

tahoen. Setelah orang ini mena
gih kepadanja, terdjadilah pertjektjokan moeloet, 'achirnja6

masing2 memakai golok.
menagih

Jang

telah mendapat bagi-

an dimoekanja, sedangkan Asmawi telah mendapat bagian di
badannja. Kemoedian anak dari
sipenagih itoe setelah mengeta

hoei kedjadian itoe menolong ba
panja dan menangkap golok moe

soehnja, tetapi malang
nja, tangannja sobek.

mendapat

bagi-

Asmawi

loeka parah, sehing-

ga itoe waktoe
djoega diangkoet ke C.B.Z. dan sipengasih
dan anaknja haroes berhadapan dengan politie akan ditanja keterangannja.

Ketjelakaan hebat
Pada hari Selasa djam 1 siang dipasar Tangerang telah ke
djadian ketjelakaan hebat. Seorang laki2 bernama Asha, ka
rena tertoebroek vrachtauto. De
ngan loeka parah dikepalanja
ia telah diangkoet keroemah sa
kit Tangerang.
Panen

Singkong:

Dengan
boleh dibanggakan
kaoem tani sebeloem panen pa-

silan ini dapatlah mereka menambah oentoek isi peroetnja.
Sajang penghatsilan itoe. keba

njakan masoek fabriek..

TJILEGON.
Djawaban

dari pertanjaan s. di
Pemandangan.

Orang menoelis:
Tempoh hari S. telah minta ke

terangan kesoedahannja H. Hali-mi ditangkap
dari Ardjawinangoen, jang ditoentoet mengirim
pengadoean palsoe (melanggar
artikel 317—318),

kata

timba-

Toentoetan
oleh Landraad

telah
disoedahi
Serang pada tang

gal

1940, getelah ber-

I1 Maart

toeroet2 periksa saksi2 “dari per-

tama Mantri Polisi Detachement
Commandant

Hoofd - Commis

mengirimkan oetoesannja. - Hadlir
djoega beberapa orang wakil
pers.
Pk. 8 ketoea

memboeka

pera-

jaan. Kemoedian diterangkan de
ngan ringkas tentang
sedjarah
R.M.P.
Perajaan tsb. . diramaikan dengan pertoendjoekan wajang golek dalang Soekatma.

Knilm

djadi

POS!

Ke Bali.

TA

5 April

boeat

deng

Semarang,

baja, dan Denpassar

S

(Bali).

Pengambilan — penghabis
soerat2 aangeteekend
Ke
djam 6 sore
dan
kantoor!
Djoem'at djam 6 pagi.

jaitoe djoeroetoelis
Ke Borneo Timoer.

desa itoe djoega.

Djoem'at

5

April denga

TJIANDJOER.

Knilm boeat Semarang, Soera-

' Pembantoe Antara jang mengoendjoengi
Tjiandjoer,
melandjoetkan toelisannja seperti
berikoet:

baja, Bandjermasin, Balikpa.
pan, dan Tarakan.
:
Pengambilan — penghabis

Keadaan

soerat2 aangeteekend

pabrik.

siang

Pabrik
teh
Onderneming
Leuwimanggoe bertambah besar
kian hari. Dimoeka pabrik terdapat tanah lapang jang
kini
penoeh dengan pendirian kantor2 speciaal boeat toean koeasa pabrik dan hoekhouder. Sepandjang kantor ini poen terda
pat opkoopskantoor dan pembi
kinan peti2.

Disisi

1.25

ialah

Pengambilan
pagi
gi.

wagon,

-

.

.

8 p

Banka,

Riouw,

Palembang, Djambi, Soemater:
Timoer, Tapanoeli dan Atjeh. -

Pengambilan — penghabisan
soerat2 aangeteekend djam 1.30. siang dan
siang.

kantoorbus

djam 2

ini terpakai dan tersiar dimana
kampoeng
dan
gedoeng2 em-ploye. Pendoedoek kampoeng da
pat menjewa
per 15 watt
90
sen.
4

Tjitiis,

Tempat

pembeberan.

:

Pembeberan ini, adalah soe- “
atoe tempat oentoek melemas- kan daoen teh.
“4

Tempatnja

vrachi

-

djam

Asia.

lipina, Amerika,

auto, sedang doeloe hanja tjoe- |
|
koep dengan gerobak sadja.
Didalam moesim kemarau se '
tiap hari pabrik bisa menerima |
sedikitnja
30.000 pond dacen
teh basah, sedang djika diwak- !
-

dan kantorbus
Ke

Pengangkoetan daoen teh da-

memakai

penghabisa:

Sabtoe 6 April dengan kapal
»Plancius”
boeat Singapore
| (Straits), Asia (ketjoeali Djepang). Afrika (ketjoeali Afri
ka Timoer
dan Selatan), Phi-

ri masing2 afdeeling jang djaoeh dari pabrik itoe dilakoekan
dengan

biasa

siang.

soerat2 aangeteekend djam 7.

' afdeelingen.

ini,

1

matera, Timoer dan Barat, Ta
panoeli, Atjeh dan Sabang.

pabrik terdiri Dendiur

Tambahan

dan soerat2

djam

Ke Soematera Timoer.
Sabtoe 6 April dengan Kn
boeat Palembang, Djambi, S

dan disebelah atas nampak satoe pabrik
baroe jang spesia!
oentoek . pembeberan.
Begitos
poela didalam halaman pabrik
jang doeloenja terdapat tanah
lapang, kini terdapat roemah2,
garage dan penjimpan barang.

Tjibengang, Tjirojom, Tjiganda,
Tjigoeha dan daerah kampoeng
Pagelaran dan Bebedahan.

bahwa

goe jbl. perkoempoelan ,,Roekoen

Orang2

jang

(R. M. P.) te

sana,

darah ke roemah sakit Tange-

Djoemahat

mendjalankan pindjaman oeang
dengan memoengoet boenga jg.
tidak sedikit. Oentoek gantinja
| soedah
diadakan
pilihan dan

lah mengadakan perajaan digedoeng Himpoenan Soedara, berhoeboeng dengan
oesianja perkoempoelan tsb. telah
genap 5

R. M.P. 5 tahoen.
Pembantoe kita wartakan . dari

PENOETOEPAN

Korban renten.
Koewoe dilepas.
“Koewoe desa Kaliboentoe oleh
pemerintah soedah dilepas oleh
sebab
dipersalahkan soedah

Onderneming
Leuwimanggoe
jang mempoenjai
4 afdeeling
dalam
beberapa tahoen
ber
selang,
kini telah mendjadi 9
afdeeling dan 2 tempat daerah
kampoeng.

Batjokan

Pada kemarin

|

Banjaknja

" BANDOENG.

| dan manoesia Aaja pihak terdja

Ta

15 hari, dan karena ini per-

nafsoe dan pintoe diroesak se- . waan boeat minta petjahnja Con
hingga dapat masoek. Toean: tract
'Huurkoop, sebab semen“roemah setelah mengetahoei ke (djak schrijimachine ditahan bedjadian ini, maka mendjadi ma “loem dibajar. Oleh sebab mana
rah dan ditjaboetnja kaki bale apakah tidak sepatoetnja H. Hadilemparkannja ' sehingga djalimi bisa terima ganti keroegian

| kan antara serigala disafoe pihak
Tetapi ini tengah dalam tekatcki sadja. Demikian hasil penje
lidikan kita pada waktoe jang ter

dipoe-

mah Alam itoe, dimintanja pin | Ioem
|
ada, maka H. Halimi tidak
toe. Tetapi toean roemah tida “bisa bocat minta ganti keroegian.
memboekanja
karena soedah Tapi schrijfmachine jg ditahan
malam lagi poela ia sedang ma 14 boelan sehingga karenanja t.

ngan Politie dan Hoofd Djaksa.

laloe lempar | Stres

.djaoeh! Dengan
1 barang itoe, nistja
rigala tsb. laloe men

.

cebi kajoenja dengan penghat-

Banjak orang mendoega, sebab

telah

Menoeroet
keterangan jang | kara H. Halimi boekan boeatan,
bahwa sikorban | tapi ja apa akan kita katakan,
kita terima,
itoe malam2 3 telah Batiba keroeNP
sebab tempat ganti keroegian be

di, sekarang telah mentjaboeti

Dalam teka-teki?

ng (abbir.

nama Alam.

Aembloa,
dikiri kanan dae

14 boelan

| seorang orang dari Paroengkoe |langkan kembali
itoe
waktoe
da jang digotong keroemah sa- | djoega dan vulpennja.
kit Tangerang dengan kepala- | | - Karena ini perkara H. Halimi
nja berloemoeran darah, kare- soedah mendapat tahanan djoem
na poekoelan2 dari seorang ber Ilahnja 19 hari dari tahanan per-

bilamana

hanja diberi p8lor satoe kali sa-

ber

pisa

| kan bahwa H. Halimi dibebaskan
| sama sekali dari segala toentoe“serta schrijimachine jang

Corresp. kita mengabarkan:

makan manoesia

dan Ass. Resident
menjatakan dimoeka Land-

“saris Politie

|

doeloe

hanja

dan sekarang

diatas loteng jg. '
2 tingkat

sadja

soedah mendjadi
Selain dari pada

-

4 tingkatan.
tempat
pembeberan
jang disatoekan
dengan
pabrik
itoe,
poen sebagaimana soedah

toe moesim hoedjan dapat sara | diseboetkan

diatas

tadi,

ada

jang bapai 60 atau
70.000 pond poe- ' poela pabrik spesial
roe
jang
digoenakan
oentoek: »
tjoek teh.
pembeberan.
Pembeberan jang Dengan kekajaan dan besarbaroe ini adalah sangat praktis
Pesta itoe disiarkan oleh radio
nja di Leuwimanggoe ini, maka
sekali.
ketimoeran Vorl.
djalan besar dari Tjibeber
ke
Penarikan
hawa dari stoom
Leuwimanggoe jang semendjak
keatas
dimana
loteng tempat
CHERIBON.
beberapa
tahoen itoe diasphal
pembeberan
itoe
ada
2 klep behanja sampai
di Soekanegara,
Pembantoe kita menoelis:
sar, dan kemoedian maka hawa
kini socdah
teroes sampai
di
Gentoek ke Conferentie M.D. di
tadi dapat dibagi kemana-mana.
Leuwimanggoenja.
Bogor.
menoeroet djendelanja.
Conferentie Moehammadijah
Boeat setiap harinja pembeKeadaan dalam pabrik.
bagian Djawa Barat boeat ta- |
beran itoe tjoekoep terisi deMasoek melihat2 dalam pabhoen
ini akan diadakannja di
ngan 50 sampai 60.000 pon darik tidak setiap orang diperkeBogor dalam pertengahan hoeoen teh basah, sedang doeloe se
nankan.
Kedatangan
kita, telan Mei jad. Tjiledoekpoen tak
tiap harinja hanja dapat melebih doeloe minta izin dari toe
akan ketinggalan mengirimkan
moeat 18 sampai 20.000 potd
an Yff-kocasa kedoea dari paboetoesannja.
Jang diadjoekan
sadja, dan kekoerangan terpak
rik tsb. Dengan diantar oleh
oentoek mengoendjoengi
itoe
sa dibeberkan diatas lantai.
3
toean — Armijn-hoofdmandoerConferentie jaitoe Toean2 Moh.
kita diantara
masoek
melihat
Sarkawi dan J. Tanoewiria.
Keterangan toean Yfi.
keadaan dalam pabrik.
Satoe
Setelah
habis kita melihat
perbedaan dengan 15 tahoen jg.
keadaan didalam pabrik, mak
Djatiseeng sedang hangat.
laloe tertampak oleh kita terkita dipersilahkan bertemoe de
Tanggal 14 Maart jbl. di desa
oetama sekali ialah keadaan kangan toean Yff-pembesar pabDjatiseeng telah diadakan pi-. oem boeroehnja.
lihan oentoek mengisi lowongan
rik. Sampai kl. 15 menit
kita
Doeloe kaoem boeroehnja ter
bertjakap2 dengan dia.
Raksaboemi, jang diminta oleh
diri dari kebanjakan bangsa InMenoeroet
keterangannja,
rakjat dengan mendapat soeara
donesia,
sedang
sekarang
jang
terbanjak
jaitoe 'Talka
maka besarnja opkoop dalam ta
nampak kaoem boeroeh Tiong(soeara 207), akan tetapi
ini
hoen 1939 ada kl. 1300.000 pond
hoa dan Belanda, Bahkan lebih
pilihan telah dibatalkan sebab
dan
dari Onderneming kl. 1 mil
banjak
bangsa Tionghoa
dan
soeara jang didapat tidak menjoen pond daoen teh basah.
Belandanja
dari pada bangsa
tjoekoepi
sebagaimana haroesAkan tetapi menoeroet ketera
Indonesia.
nja.
Hari Sabtoe jbl. telah di
Tempat penggilingan teh.
ngannja pada kita, maka dalam
adakan
lagi pilihan (oentoek
tahoen
1940 ihi opkoop
it
Penggilingan daoen teh jang
kedoea kalinja) dan jang terpiakan
menemoei
kemoendoeran.
doeloe tjoema 6 boeah, sekarang
lih jaitoe Raswad, dengan mensoedah
mendjadi 18 boeah.
Licentie daoen teh.
dapat soeara,400 lebih.
Boeat menceroenkan daoen teh
Sekarang
mendjoeal
daoe
Rakjat
sebahagian ' besar dari atas loteng ke penggilingan
teh dari kampoeng2
diharoes
itoe memakai
talang jang di
diitoe desa merasa tidak poeas
kan pakai licentie,
:
boeat dari seng, sedang dahoedengan pilihan itoe dan akan
Boekoe
pendjoealan
jang
dise
loe tjoekoep dengan lajar kain
minta kepada jang wadjib soediakan oleh Onderneming hapaja pilihan
jang kedoea kali poetih sadja.
roes ada tanda tangan AdmiSemoea
penggilingan didjaitoe
dibatalkan
lagi,
dengan
nistrateur dan stempel Kep
lankan dengan kekoeatan elekalasan bahwa Raswad
soedah
Desa.
Hal ini tidak sebagai
tris.
Dengan
2
ketel
selain
oenpernah
dihoekoem lamanja 6
na
15
tahoen
jang laloe, dim
toek
mendjalankan
penggiliboelan, oleh karena mentjoeri
setiap
pendjocal
merdeka sebe
koeda, koedanja teroes disembe ngan djoega dapat ia menarik
rapa besar akan mendjoeal da
hawa ketempat pembeberan.
lih dan dagingnja didjoeal keoen teh kepoenjaannja.
Djika diwaktoe sore, elektris
pada orang banjak.

ANDANGAN.
| TEMANGGOENG.
| Beheerder

sasa semarang er

Pandhuis
Landraad,

dimoeka

doedoek

Didakwa
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2

maoce dibiki-

1 Pesat dada klachtdelict ?
mengabarkan,
| ANTARA"
| bahwa minggoean merdeka ,,Pe
sat” jang kini dipimpin
oleh

| tocan Ananta Gahara

masih dita-

| ti, jang sekarang

nganggoer di

Indo-

5 teroes sigit Pan

antara
sampai

boelan Augustus
kira-kira Januari

dalam

djabatannja

merasa
maka toean Kawadja
,dihinakan” oleh penoelis X,
keterangan
althans menoeroet

nja toean Kawadja sendiri pada
pengemoedi ,,Pesat”, waktoe dia
menjatakan niatnja, akan me'ngadoekan ,,Pesat” karena ti-

dak

keterangan

ada

bahwa dari

diloear

a boeat Indonesia, le -

irna, sebab merasa

alau bang Bedjat merasa be
t, kaga”

kepakai

rakat

tanggal 4 sampai

6 April '40 Pergoeroean Taman

nja, kalau ada satoe
Indonesia idoepnja kaga'

oleh ma-

Indonesia, jah menjir- |
can diri, sebab merasa la-

u orang lajoe maoe ikoet2
sanja, ngerintangin.

Siswa Semarang, akan mengadakan pesta ,,windhon”, berhoe
boeng oesianja Taman Siswa Se
marang telah tjoekoep 8 tahoen.
Poen Ki Hadjar Dewantara akan datang
menghadiri windhon tsb pada tanggal 6 April
"40, dan kabarnja akan membikin kauseri.
Pers- dan propagandadienst comite Parlement Indonesia

»ANTARA”
mengabarkan,
bahwa beloem lama berselang

pengoeroes Comite Parlement
Indonesia tjabang Semarang te
“lah

melangsoengkan

persida-

Di Djepang, kalau ada satoe |
ngannja.
:
:
ra Djepang merasa kaga'
Antara lain telah memoetoes
ergoena, lantas harakiri.
Tag
aa mah @jangan hara ki1. Melengkapkan
soesoenan
apa-apa deh. Djangan boe

in orang sedang berdjoang
poer.
Empok Bedjat
njakit begitoe.

kaga' maoe

2
kena djoega
Soedah lajoe

sirna.

BANG BEDJAT.
Maksoed

ga

licentie, goena men

soepaja
ran

harga daoen teh

sampai

, sebab

terlaloe

mero-

pernah terdjadi sa-

' pond hanja 2 sen. Boeat
satoe bouw lebih, menoe'hitoengan maka dibatasi

Ijoeal 47 pond dalam 10 hai sekali. Djadi boeat seboelan
X 83, dan per pond tetap har-

ja 4,

sen.

Boeat pembajaran ini, dilakoe
an

setiap mendjoeal teroes di

ajar, dan bagi pegawai Onder-

eming seanteronja, setengah
oelan sekali. Dari itoe walauoen
ari

Onderneming

ini

bertambah besar,

kian

akan te-

i keramaiannja kian bertam
koerang, disebabkan karena
ng kampoeng
dan pegawai
raktoe
menerima oeang, ti. bersamaan.

pengoeroes

C.P.I.-harian.

Pe-

'ngesjahan akan dilangsoengkan
pada rapat anggauta C.P.I. jad.

II. Menjelenggarakan propaganda soal ,,Indonesia” Berpar
lement” diseloeroeh kota Semarang dan daerahnja.

UI. Membentoek

badan pro-

paganda jang dipimpin oleh toe
- an Sajoeti Atmoprasadjo.
IV.
Mendirikan
persdienst

CPI jang dioeroes oleh toean2
Anompoetro,

Masjhoed

Hardjo

koesoemo dan Soetjipto.
V. Membeli insigne Indonesia
Berparlement-dan brochure GA

PI, goena didjoeal kepada rak
jat sebagai djalan alat propaganda.
Lebih landjoet Ta dikabar
kan, bahwa GAPI akan menga

dakan

rapat

oemoem

goena

memperkenalkan
diri kepada
rakjat Semarang choesoesnja

dan rakjat Indonesia
nja.
Alamat

Kantoor
hamad,

oemoem-

Sean

Oeh

P.K.I. pja toean MoeSemarang.

POERWOREDJO
Het Neutrale Technische Instituut

edjadian

diloear

doegaan

i

jang

doeloe bekerdja

2

berhentikan

semoea-

dan di Te-

| tangani oleh penoelis ,,X”.
Berhoeboeng dengan hal itoe,

Windhon Taman Siswa
»ANTARA”
mengabarkan,

: sirno margo lajoe ara sebab lajoe.

di Magelang

(Kedoe),

nja soal ini, baik kita toenggoe.

Lajoe ja lajoe.

raad

diredjo

Bagaimana achir kesoedahan

o sama dengan sirna.
argo artinja »Sebab”.

di Temang-

1” jang ditanda

tanggoengan redaksi.

O MARGO LAJOE.

jl. Landraad

manggoeng
R. Soegiono, boeat
ketiga kalinja telah
memeriksa
perkara jang sangat soelit dari
bekas beheerder pandhuis Nga-

|.Soerat terboek

|

boelan

Indone-

»Pesat”
| jang terbit beberapa minggoe
| jang laloe dimoeat karangan

ia, kita jang bajar,
ederland jang kerdja.

ninggikan
taxatiebrilliant.
Pada hari Kemis tanggal 21
goeng dibawah pimpinannja Buitengewoone Voorzitter dari Land

satoean India Poetera
sia—, karena dalam

2 "land bikinin pabrik boeat

me

| han, menoeroet warta jang kita terima akan diadoekan oleh

' tocan H.S. Kawadja-ketoea Per

“ asas

waiboeat

Sjah, se

Tipt| 'bagai ganti tocan M. I. Sajoein kapal
jang perang.
Paya
Mena

mene-

“rima soeap dan
memaksa
pega-

|

Practische

Vakschool,

Dapat
koendjoengan tamoe.
Kepada
,,ANTARA”
dikabarkan, jang
beberapa
hari
berselang Instituut ,,Practische
Vakschool
(3—
jarig cursus) telah mendapat koendjoe-

jang

didakwa

1938
1939

sebagai

be-

heerder pada roemah gadai

Ne-

geri di Ngadiredjo (Kedoe) telah berboeat jang melanggar ke
wadjibannja, jaitoe memberi tak

siran jang

terlaloe

tinggi boeat

barang-barang

gadaian

itoe

gadian

barang

E, jadengan

ocang
pindjaman
lebih
dari
f 100.— jang dimasoekkan oleh
seorang pendoedoek di Magelang
bernama H. Dachlan, boecat pe-

kerdjaan

mana

terdakwa telah

menerima peresenan satoe tempat tidoer besi, dan bertoekaran

| tetuni Ahoga

menget

pendoedoek kampoeng, ter
2

Poerworedjo oentoek memeriksa peladjaran2

akibat ini dapat kita li- ok
alangan kaoem Iboe.

dari sekolahan

dalam

leur

Pandhuisdienst

terseboet,

jang memberi
keterangan tentang tjara bekerdjanja commissie,

dan

didapat

kesalahan2

ter-

dakwa
jang sangat besar da“lam menaksir brilliant.
Toean Soewito Prawirowihardjo jang kemoedian diberi
kesempatan

boeat melahirkan pem.

belaannja,

laloe membikin plei-

dooi

dengan

mengoeraikan

car-

ri€re dari terdakwa jang soedah
mempoenjai diensttijd 30 tahoen
lamanja dalam
Pandhuisdienst,

moelai

djabatan

jang

terrendah

sebagai" leerling-beambte
sampai beheerder
2de. klasse, dengan selamanja mendapat conduite
baik.
Dinjatakan,
bahwa tidak ada

saksi jang dapat

mengoendjoek

kan adanja/ perhoeboengan antara terdakwa dan saksi pertama dan kesoelitannja dalam me
naksir brilliant jg menghendaki
| kesehatan badan dan ketjerdasan penglihatan
padahal tercakwa ternjata
ada lichamelijk

ongeschikt
dengan besluit dari
Keuringsraad Magelang tertanggal
3 Augustus
1939, hingga,
kalau betoel
taxatie terdakwa
tentang
brilliant
ada berlakoe

bahwa tidak ada seorang diantara saksi schatters jang merasa
dipaksa oleh terdakwa boeat tidak
mentjoekoepi — wadjibnja,

jaitoe dengan tidak

hingga

memasoek-

kan
perhitoengan
taxatienja
dalam taxatiekaart, hingga terdakwa
telah
diperlanggarkan
artikel 419 sub 2 dan art. 421
dari W. v. S., dengan antjaman
hoekoem
masing-masing 5 tahoen

dan

2 tahoen

Terdakwa dibela

8

boelan.

oleh t. Soe-

wito Prawirowihardjo, Secretaris
Hoofdbestuur
PP. P. P. B. dari
Djokjokarta.
itoe telah
perkara
Pertama

diperiksa oleh Landraad di Te-

24
tanggal
pada
manggoeng
Februari jl., dimana terdakwa tebeberapa pertalah dihoedjani
maksoednja
apa
tentang
njaan
taksiran
memasoekkan
tidak
schatters masing2 dalam taxatie-

kaart jang soedah tersedia

ko-

speciaal, hal mana

soe-

lomnja
sah

ciakwa.
Pada

ter-

oleh

didjawab

dapat

2 tang-

ke

persidangan

1940 pembela

gal 9 Maart

te-

lah memadjoekan instructie pand
huisdienst artikel 20 sub 7 dan
diterangkan,
mana
li, dalam

bahwa beheerder dengan sendirian (zelfstandig) boleh mengeloearkan

oeang

jang

banjaknja

boeat

djoemlah

tinggi, kiranja adalah karena sebab tidak
terdakwa.

sehatnja badan
itoe. Sementara

pembela

dioendjoekkan

dari
oleh

poela,

-kemoedian dimohonkan

soepaja
terdakwa
dibebaskan
dari segala
toentoetan hoekoeman dan ongkos perkara.

Sesoedah
antara

5

diadakan raadkamer
menit

lamanja,

raad memoetoeskan,

bahwa

Land-

ke-

salahan terdakwa dalam
perka
ra ini tidak terang, dan terdakwa
dibebaskan dari. hoekoeman, serta barang2 jang dibeslag oleh
Politie,
beroepa
giwang mas

nata brilliant, Njonja armbanden
dan tempat
tidoer besi dikembalikan
kepada terdakwa lagi.
TANAH

SEBERANG

TELOKBETONG

|.

Parindra

Pada tanggal
23/24
Maart
'40 digedoeng Taman-Siswa Te
lokbetong, telah
dilangsoengkan perajaan oentoek memperi
ngati 1 tahoen
berdirinja Parindra tjab. Telokbetong. Perhi
asan didalam gedoeng
penoeh
semangat kebangsaan, dan pene
rangan listrik diloear dan dida
lam gedoeng menambah
rasa
goembira.

der sebagai penaksir tertinggi dari barang-barang gadaian E haroes menanggoeng djawab atas

Moelai djam 7 malam
para
Wirawan telah siap oentoek me
nerima tamoe.
Muziekvereeniging ,,Tjempaka Poetih” jang
terkenal toeroet
djoega meramaikan perajaan malam ini.
Tamoe-tamoe banjak sekali.
Matjam2 jang dipertoendjoek

djoemlah pindjaman jang diberikan menoeroet taksirannja.

kan, menarik sekali.
lakoekan pelantikan

Dalam persidangan itoe hari
ada diperiksa sebagai saksi:
1. H. Dachlan jang didakwa

ngan soempah ksatria.
Pelantikan ini disoedahi dengan
melagoekan
Wirawan
mars. Hampir djam 12 tengah
malam, perajaan ini ditoetoep
dengan selamat.

tertentoe

tidak

satoe barang gadaian, asal tiap2

bagian barang itoe tidak diberikan oeang pindjaman lebih dari
f 300.— dan bahwasanja beheer

telah

memberi

persenan

terse-

boet,
2.
Moedjiman, schatter
pandh. Ngadiredjo, 3. Notosardjono, schatter klas 1 pandh.
itoe djoega, jang sekarang soedah
mendjadi
Hoofdschatter

di Oeloedjami, 4. Entjik Abdoellah, soeroehannja

saksi pertama,

dan

Asst. Wedana

5. R. Agil,

Gew.

Recherche

Magelang

jg.

dengar

Minggoe 24 Maart '40, moelai djam 9 pagi Parindra melangsoengkan
rapat anggauta,
meloeloe meroendingkan Congres-voorstellen. Kepoetoesan da
ri rapat itoe, t. Soehardjo leider dari
Kolonisatie v. Intellectueelen,
akan
dioetoes ke-

saksi

Bandjermasin oentoek mewakili
Parindra tjab. Telokbetong pada Congres Parindra
di-Bandjermasin nanti didalam
boelan Mei.

dienst jg. telah memeriksa

ke-

tinggian taxatie terseboet, maka persidangan dioendoer sampai tanggal 21 boelan

Poen diS.W, de-

Pandhuis-

keterangannja

dari fihak Commissie

jl. boeat

PALEMBANG.

commissie.

Persidangan jang penghabisan
dengan memeriksa saksi Contro-

sepasang gelang teretes brilliant
(njonja - armbanden), serta sepasang
giwang mas mata brilliant dari H. Dachlan ' terseboet,
dan boeat mendjalankan perboetan itoe
poela terdakwa ditoedoeh sebagai
ambtenaar telah
memaksa
2 orang schatters di
bawah perintahnja boeat bekerdja tidak
menoeroet instructie,

ngan para tamoe, dan diantara
memeriksa perkara itoe.
Iinja hadir djoega toean2 Assis |
Karena Landraad perloe mentent Resident, Patih dan Direc| teur dari Regentschapswerken

| memanggil
controleur
Pandhuisdienst Magelang jang djoega
|

Bankcooperatie

Boemipoetera.

Bankcooperatie terseboet diatas pada hari Minggoe tanggal
23 Maart 1940 telah mengadakan rapat tahoenannja, bertem
pat di Gedoeng Pergoeroean Ta
man Siswa, 18 Ilir, Palembang
dan mendapat koendjoengan da
ri anggauta dan cand. anggautanja jang menjenangkan.
Djoega Toean Ir. Ibrahim, se
bagai Pemimpin cooperatie dan

dengan tida
merasa sakit
dari penjakit

AvASIT

wakil dari Dienst v/d Cooperatie bagian Soematra Selatan toe
roet hadir, sedang anggauta be |
stuur lengkap datang semoes
Poekoel 9 pagi precies ketoe
a, Toean A.S.W.
Koesoemah,
memboeka rapat ini dan menga
dakan kata pendahoeloean dengan sedikit membitjarakan hal
industrialisatie dari bangsa Indonesia dan pemandangan oemoem dari kemadjoean B.C.B.
P, dalam tahoen 1939.
Sesoedahnja
Notulen rapat
anggauta dari 12 Maart 1939 di

sjahkan oleh
pembitjaraan

dengan

Dari sebab

agendapunt ke—3

giliran
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Badminton

di Ngadiloewih.
Kediri.
Pada 25—26 3-,40. (Malam
Rebo).

“b.c. C.R.C. (Tionghoa) — b.c.
Perbin

(Indonesia).

Tar
- C. P. Cho —

2.

3. T. Soemardi

jatkan

4. T. Achmad

ini

Jaarverslag

tentang pekerdjaannja dan ten
tang kemadjoean2
jang didapatinja : dalam hal anggauta
nja dalam tahoen 1939 itoe ber
tambah
dengan & 2314 X9, sedang kekajaan (milik)nja pada penoetoepan tahoen 1939 ber
tambah dengan --400465. Djoega ini Jaarverslag, jang memoe

askan sekali kepada
segenap
hadirin, disjahkan
oleh rapat
tahoenan ini.

15—A
15—

5.

T. dala

-

5—15
4—15
O—1.
T Teng Wjen Hoo T. Hadi
3—15
3—15
Ol,

Jaarverslag B.C.B.P. dari 1939.
Dengan pandjang lebar diriwadalam

GEN

|

ten

“ membatjakan

itoe Ia selaloe di

poedjikan oleh doktor”.

rapat ini, maka
dilandjoetkan

tang Proces-Verbaal dari pendapatan peperiksaan Commissie van Toezicht, jang dalam ta
hoen 1939
telah mengadakan
peperiksaannja 4 kali. Djoega
ini keempat proces-verbaal disjahkan oleh rapat. Kemoedian
dapat

Anusol menoceloeng teean
dengan tjepat dan membasmi
okar-akarnja
penjakit wasir.

(1) - T. Sarwedi

1—15
(2)

125

3—15

Ol.

- T. Soeradji
15-11

1—0

T. Lo Soen Hian — T.
15—14 15—14

Iskak
1—0.

Double.
1.
T. Lo Soen Hian/T. The Hien

—
2.
—

T.

Hadi/T.

Tjipto 10—15
9—15 O—1.

T.C.P. Cho/T. Lo Swie Hian
T.
Soedarga/T.
Sarwedi

13—15 I3—15 0-1.
3. T. Teng Djien Hoo/T. Siong
Hong — T. Iskak/T.
Slamet
154
MIS 14—15 OH,

Sebagai
agendapunt
ke—5
dibitjarakan tentang Oentoeng
dan Roegi
dari 31 December

4. t. Soemardi/t. ' The Hien —
t. Soeradji/t. Koesnadi 15—12

1939

5: t. Achmad/t”€.

(Winst-

en

Verliesreke-

ning per 31 December
1939),
jang menoendjoekan ke-oentoe
ngan f 224.60.
Setelah beberapa pertanjaan
dari hadirin oleh ketoea didjawab dan diterangkan
dengan
djelas, maka
perhitoengan keoeangan B.C.B.P.
dari tahoen
1939 disjahkan dan diterima de
ngan gembira oleh rapat. Oleh
karena

demikian

maka

agendapunt

ke-

7 tentang pilihan Bestuur

da-

pat giliran, dengan
kepoetoesan seperti berikoet :
Ketoea : Toean R.S.W. Koesoemah, Penoelis : Toean R.A.
G. Soemandono, Bendahara I :
Toean Msgs.
Abdoel
Hamid,
Bendahara II : Toean
Msgs.
Mohd. Hassan
dan
'11 orang
pembantoe, jang terdjadi dari
Toean-Toean
Abdoerachman
Sarbie, Asaari, Msgs. Mohd .Sa
id Codir, Msgs. Oesman, Msgs.
Mohd Hassim, Kms. Abd. Rony
biKms. Nanang, Kms. Sahaboe
din, Mohd. Mohd. Joesoef, Abd
Manaf b|H. Hanan,
Msgs. A.
Arifai dan Mohd. Joesoef, me"noeroet masing-masing ressort
'nja,

1—0.

P, Cho

—

t

Prapto) t. Soffoean — 15—14
6—15 15—13 1—0.
Stand 4—6- oentoek
ngan ,,Perbin”.

kemena-

(Jl) Teman sekerdja dengan
anggauta Tionghoa club.
(2) t. Achmad — goeroe T.S,
Ngadiloewih, jang waktoe ini
Gjoega masih mendjadi
ta b.c. ,,Perbin”,

anggau

djoega

ditetapkan oleh rapat banjaknja bagian ke-oentoengan boeat tiap-tiap anggauta
penjimpan.
Selandjoetnja ditetapkan poe
la pemetjatan dari 9 cand. anggauta oleh karena mereka lalai
dalam perihal keoeangannja.
Sesoedahnja diadakan pauze
- 20 menit, maka poekoel 12.35
"rapat dimoelai lagi dengan menetapkan programma pekerdja
an B.C.B.P, oentoek tahoen '40,
boeat menambah
kemadjoean
ini badan.
Kemoedian

1511

Boeat tahoen 1940 Commissie van Toezicht ditetapkan ter
djadi dari Toean Raden Mohd.
Akib dan Toean M.S. Couwie.
Sesoedahnja
agendapunt
penghabisan
(No. 9) tentang
Rondvraag
selesai, maka poekoel 3.15 siang rapat tahoenan
ini oleh ketoea ditoetoep dengan
oetjapan, moedah-moedahan da

lam ini tahoen B.C.BP.

akan

mendapat kemadjoean lebih la-

gi dari tahoen terdahoeloenja.
BANDJERMASIN
Propagandist P.L.I.

Sebagaimana
beritanja

dalam

soedah tersiar
pers2

demiki-

anlah telah tiba di Bandjermasin
toean2 A. Gaffar Ismail dan Wa
li Al Fatah
kedoeanja oetoesan
H.B.P.L.I, jang akan
melangsoengkan propagandanja di Ka-

limantan dan melantik tjabang2
disini.

Dibeberapa tempat di Hoeloe
Soengai dan Bandjarmasin telah dilangsoengkan rapat? terboeka jang mendapat perhatian
penoeh.
Dapat
diharapkan
di Kalimantan P.I.I. akan berkembang
Pada tanggal 26 Maart tadi
kedoea oetoesan ini telah kembali ke Java,

ng

PEMA
“Djoemat

V.@.R.O.

|Zender

aja

. Mochamad

Y.D.G.

8

|

gelombang

89.82 M.
Kemis 4 April1'40

Dachlan |

dschapper Kp. Tjikini
Binaijk Menteng, berhoeboeng. | 17.00 Roepa2 lagoe Tiong Hoa
termaktoeb
17.30 Roepa2 lagoe Soenda
: tentang Wan
didagblad Pemandangan hari Se
tanggal 26 Maart

1940

18.00 Pembatjaan

| tahoen 8 No. 67 lembaran ke IL |

dari

"kabar harian

soerat2

18.30 Roepa2 lagoe Hawaaian

pagina I, jang berkepala:
»MENGADJAR. NGADJI MISTI ADA SOERAT IDJIN”.

19.00 Pendjawaban soerat2 dan
rapport oleh Pengoerues.

oleh
@uran
19.10 Pengadjian
Njonja Amazar
warta terseboet saja menerang20.10 Roepa2- lagoe krontjong
kan bahwa:
dan Stamboel
Harmoitzending
Proef-u
20.30
- aan .mengerdjakan “ini, opnium-Orkest pimpinan T.
sa. Gracht San, 'Toean Wijkmees
Halid
moendoet dengar selefonei ah 23.30 Berhenti
Weltevreden

sea |Kawadanan
ado,

20 Maart

|

5

Djoemat

1940.

April

piriBetoel pada hari Rebo sore 10.00 Pengadjian — dari
.
hitam
ngan
tanggal 20 Maart 1940, saja
jong
telah datangi keroemah Goe- 10.30 Roepa2 lagoe Kront
dan Stamboel.
roe2 mengadjar ngadji dalam
ressort saja dikampoeng Tji- | 11.00 Roepa2 lagoe Soenda.
112.00 Roepa2 lagoe Djawa
tjil, maksoednja oentoek me- 13.00 Roepa2 lagoe Tionghoa
kini Binatoe

dan

Tjikini Ke-

13.30 Roepa2

njoekoepi opdracht terseboet:
1.

Saja tanja pada

masing2

goeroe ngadji dalam ressort sa | 14.00
ja, apa mereka soedah memberi 17.00
tahoekan (masoekkan pemberi- 18.00
18.30
an tahoe) kepada Padoeka Toe
19.00
anWadana oentoek menga-

djar ngadji, ja'ni
“boenjinja

menjoekoepi

,,Ordonnantie

Goeroe

1925” Staatsblad 1925
fasal 1.

No. 219

Boekan saja menanjakan soerat

| 20.00

anak2.
Arab.
Ambon.
soerat2 ka-

berang.
Gamelan Soenda dari per
'koempoelan ,,Galoeh Pa-

koean”.
24.00 Berenti.

itoe ada salah paham.
Bahwa dari pemeriksaan saja
ini adalah seorang
kedapatan

PENJIARAN NIROM TIMOER.

memasoekkan pem-

Djawa Barat.
Kemis
4 April”40

berian tahoe, jang mana laloe sa
ja beri mengarti soepaja
miemasoekkan pemberian

Kromong.
Berenti.
Dalam taman
Roepa2 lagoe
Roepa2 lagoe
Pembatjaan
bar harian.

19.20 Roepa2 lagoe Hindustan
19.30 Roepa lagoe Melajoe Se

idjin, boleh djadi jang ditanjakan

jang beloem

Gambang

lagoe

lantas
tahoe

kepada kepala district tentang ia Bandoeng II 198, Batavia II 197,
P.M.H. 45 M.
| akan mengadjar ngadji itoe.
17.00
Tanda
waktoe. Pemb.
” 2. Djoega saja ada menanja |
17.03
Isi
programma.
“kan poela kepada jang telah me
17.05 Konsert Popoeler.
masoekkan soerat pemberi tahoe
18.30 Adzan.
an itoe, ada berapa
banjaknja
moerid laki atau perempoean jg. 18.45 Pengadjian @ur'an.
| pada masa ini oleh
diadjar.
Maka

19.00 Pemandangan Oemoem.
19.20 Gamelan Djawa dari Ma
gelang.

goeroe itoe

dengan ini soerat

moe-

19.30 Berita Pers dan Dagang.
20.00 Tanda waktoe Tembang
Soenda.
20.15 Agama Islam.
21.00 Kasidah Arab.

'dah2an atas Toean poenja kere
| dlo'an hati, saja poenja berita ini
“dapat dimasoekkan dalam Toean
' poenja dagblad, selakoe pendja
waban dari warta terseboet di-

atas.

'

21.15

Ngk

Easak

21.50 Konsert Tionghoa.

24.00 Toetoep.

BAGIAN
9.

.
kromong.
22.30 Muziek dansa.
12.30 Krontjong.
1 23.00 Toetoep.
13.00 Lagoe yang khiem.
13.30 Berita pers.
April
5
Djoemat
13.45 Lagoe Hawaii
.
ekaan
6.30
Pembo
14.15 Berita pers.
6.31 Berita Pers.
14.30 Toetoep.
6.38
Gymnastiek.
Bandoeng II 192, BataviaPA
Dari plaat: gramophoon
6:50:
197, P.M.H. 45
“).
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
Tanda
waktoe.
7.00
17.03 Isi programma.
7.01 Dari plaat gramophoon
17.05 Konsert ketjapi Soenda.
CE):
18.30 Gamelan Djawa dari So7.30 Berita Pers.
lo.
7.87 Dari plaat gramophoon
19.00 Economie.
(II).
19.30 Berita Pers dan Dagang:
8.00. Toetoep.
20.00 Tanda waktoe.
11.00
Tanda waktoe. Pemb.
20.00 Peladjaran bahasa Belan
Cursus menggoenting pa11.01
da.
kaian.
20.40 Lagoe Hawaii.
Jean
Orkest
Musette
11.30
21.00 Gamboes.
Steurs.
22.30 Krontjong aseli.
11.45 Dari opera Mozart.
24.00 Toetoep.
12.15 Orkest Ilja Livschakofi.
22.00 Gamboes oleh ,,Java Gam
12.30 Matince-concert.
boes Orkest”.
13.20 Berita Pers dan Oedara.
P.M.N. 29.
|
13.33 Nirom-Klein-Orkest.
22.30 Krontjong aseli oleh
14.20 Berita Pers dan Oedara.
,Studio-Orkest.
14.30 Toetoep.
24.00 Toetoep.
| 17.00 Tanda waktoe. Pemb.
117.01 Isi programma.
PROGRAMMA
NIROM.
17.03 Boenga rampai.
Penjiaran Barat.
18.00 Peladjaran bernjanji.
Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—
18.40 Orkest Robert Gaden.
atas 205 m.

West-Java:

Batavia

125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182,
Cberibon 108, Pekalongan 92, Soe-

kaboemi 192, Oost dan Midden-Ja-

19.00 Berita

20.05

20.20
va: Soerabaja 131 dari 7.30 sam- |
21.00
pai.2.— atas 25 m. Soerabaja III
21.45
196, Semarang 122, Malang, Djokja
181,

Solo

188,

Tjepoe.

Kemis
4 April
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
197.01

Isi programma.

17.03

Boenga rampai.

18.00

Arendsnest.

Pers

dan

Pemandangan
Dari

segala

Peter Kreuder.
Orkest Lajos Kiss...
Penindjauan.Lagoe Belanda.

6.25.

Njanjian lelaki.

22.01 Omroep-Orkest.
23.00 Toetoep.

9.30

Orkest:'

11.30

17.04 Berita pers.
17.04 Djamoean teh (stadz).
17.25 -Njanjian cowboy.
17.45 Hawaiian.

12.00

18.05 Njanjian Albert Sandier.

14.30

18.30 Berita pers.

17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.04 Berita Pers.

|

boeat membajarnja.
Ditempat membajar dan teri| ma berdjedjal orang. Waktoe me
noenggoenja toean Achmad Ba-

koem. Meninggalkan toko, seka-

ini bagoes djoega,,

ta jang berwarna koening berkem.

pegang tjita warna

blaoe berkotak-kotak.
,Ini satoe badjoe dan ini satoe

'badjoe” kata toean Achmad Ba'soeki oendjoeck pada doea-doea-

nja.

,Ah...!” bersocara njonja Mar

»Berapa harganja minjak Hou
bigant “jang botolnja matjam itoe?” tanja njonja Markoem pada

pelajan sembari menoendjoek ba
rang jang ia tanjakan harganja.
'Lemari jang . pintoenja- gampang di.sorong ke-kiri dan ke ka

dan

itoe harga: f 3.75.

»Boengkoes sekalian!”« 'kata
toean Achmad. Basoeki.

“Baik dotan!
Leah Lil

kata pelajan.

"kata njonja “Mar-

koem sniton toean Achmad: Basoeki.. Asap sigaret ditioep ke-atas dibarengi dengan .senjoeman

17.04
17.25

sonate.

pengetahoean.

orang

redaksi

Selandjoetnja

kerdja,
dan

orang toe-

sakit.

12.00 Soeara gembira
12.30 Concert.

san ia terimakan pada njonja Mar

: Pelajanj. njonja Markoem

Pemeliharaan

lagi, tentoelah-

tempoh'

ringkas.

Vocaal.
a dan

(stadz).

singkatkan

makan

10.00 Soeara perempoean.
10.30 Vocaal.
11.00. Muziekaccodeon
draaiorgel.

April

kita moeatkan, oleh karena tidak
ada tempat, dan kalau akan kita "3
banjak2.

(stadz).

Toetoep.

Djamoean thee (stadz).
Landjoetnja — djamoean

selamat.

horas ! !

18.00

Cursus

18.00

BRV.
Orkest Victor

stenografie

18.30
18.30
18.45

Berita Pers.
Vocalia (stadz).
Programma vocaal.

oleh -

Silvester.

19.15 Concert B. R. V.
20.15 Phohi-relay.
20.30 Piano-recital.
21.00 Phohi-relay.
21.10 Traviata.
23.00 Toetoep. .

thee.

ini

agak berobah. Sekarang djalan
djadjar dan dari sebab sesak orang, kadang2 lengan mereka be
radoe. Toean Achmad Basoeki

soeki melihat seorang isteri bersama-sama
kenalannja dengan
membawa
belandja'an, sangka

»Djalan2 dong kalau sempat ke
roemah saja. Saja poenja njonja

boekan

ar roemah.”

lain tentoe isteri toean

Achmad
Basoeki. Ia
mangoet
waktoe melihat ke djoeroesan njo
nja Markoem.
Toean Achmad Basoeki merasa bangga itoe kenalan jang ti-

lantas soeroeh njonja Markoem
didepan, ia djalan mendjaga di be
lakang tetapi tidak ada sedjeng-

dak mengetahoei ia poenja roemah-ftangga (karena kenal di kan

kal antaranja.
Dalam ketika: begitoe mendadak ada soecara memanggil toeat Achmad Basoeki. Ia menoleh

tor sadja),

menjangka

seorang

isteri tjantik adalah njonja Basoe

ki.

dengan kaget'-dar'koeatir, teta-

C3
,»Banjak belandja njonja?” ta

lain kali kalau

nja.”

:

Saja, saja!”
ak
Berdoea itoe tocan dan tocan »
Achmad
Basoeki lantas bitjara “

bisik-bisik, tentang acte notaris
jang tidak ketemoe dan minta ke
terangan bagaimana tjaranja min
ta afschrift. Setelah diberi kete-

rangan

masing-masing

meneroes

notaris.
»Toean Basteki: boleh saja bi

Markoem dengan senjoem.
»Saja kenal baik dengan njonja

isteri, sebab maloe mengakoe pa

tjara sedikit?” ia kata dan lantas

tidak beli” kata njonja Markoeni

sih. Ini perasa'an bertambah wak
toe.ia menjaksikan toean Achmad

'pili tempat jang agak boleh di-

poenja soeami, tetapi PA
nja 'baroe tahoe sekarang.”

.menolak waktoe itoe botol dise-

Basoeki membajarnja dengan oe-

»Boeat apa marah? Memang
lebih baik begitoe, tjoema sadja

goenakan bitjara sebentar, mepet |

ang kertas koening zonder geme-

di emper toko: Toecan Achmad Ba

rahkan padanja.
»Tidak apa njonja,

harganja

tar dan sajang, dari lipetan dibe-

soeki ke itoe

Achmad Basoeki. Jang dipandang

saja tidak faham, tetapi di botol

Markoem sebab merasa

senjoem seolah-olah dapat keme.
nangan dan air moekanja membej
ri kepertjaja' an bahwa boeat ia

nja ada, boleh njonja periksa sen

berkan, keboetkan sebentar boeat
oendjoek . boekan lembaran pal-

diri.”

Kertas poetih persegi. pinggi-

ik

tempat dan njonja

toerkan boekan

tidak ba

“berdiri sendirian 'di tengah2

ia masoek

orang liwat “ikoeti ia dari dekat

kan dalam sakoe dan boengkoe-

sekali. Kenalan tocan Achmad Ba

soe. Oeang kembalian

Achmad

Basoeki se-

njoem, kedip2, tetapi dalam hati menimbang apakah baik ia toe“ini

|

tidak

goena,

perdjalanannja.

,Saja harap

rah saja akoe sadja
da kenalan

nanti kalau
an poenja

ea

njonja tidak masaja poenja

orang lain.”

toean bersama toe-

isteri,

ketemoe

toean

tadi, bagaimana?”

'

“isterinja. Tetapi
biar sadja.

Saja.”
djawab njonja Markoem dengan senjoemannja lagi.

22

da waktoe. Kirim tabe pada njo-

kan

njo-

5

a-

»Tidak, tjoema sedikit keperlocan di roemah” djawab njonja

Toean

:

5

»Baik.toean,

pi itoe.socara hanja-dari seorang
Tionghoa agak toea,'ia poenja ke
nalan waktoe bekerdja di kantor

koem. Ia memandang pada toean |

nja ia.

aih, banjak anak, djarang keloe-

jang mengaridoeng arti:
,Djangan takoet saja -bajar!”
Njonja Markoem pandang toean
Achmad. Basoeki dengan :perasa
'an penghormatan dan terima ka

pan oleh pelajan segera diboeka,
botol minjak wangi jang ditoendjoek .diambil dari. tempatnja.
»Tidak, tidak.oesah. Saja tjoe
ma maoe tahoe harganja sadja,

23

akan

Toean- kiranja-ta'kan
menjesal,'
bahkan akan lebih soeka mengi- rimkan jang ' pendek2,
Pena

17.00 Tanda waktoe pemb.

rang berhadapan doea

Toean Sm. Kediri.
2
Pengiriman t. soedah kita moe si
atkan sebagian.
Tetapi soal sidang: gemeente, soesah
oentoek

kopi.

22.00 Tanda waktoe.

djoek harganja ada di tempel ui
itoe botol begitoe djoega di lain-

tocan Achmad-Basoeki sama me-

Djamoean

Aneka-warna.

18.45 Wagneriana.

diitoe lemari.

Internezzo.
Piano-recital.

22.00. Muziek -orkest.
23.00- Toetoep.

pendjoeroe.

:ran- kembang merah, 'boeat oen-

NV.

21.10
21:15

oemoem.

sama sekali tidak merasa berat

lihat.

20.50: Symphonie Philadelphia.
21.00 Phohi-relay.

9.00

Programma

harganja,

dinaekken

terseboet

Bedak Virgin Speciaal Boeat Orang Lelaki moelahi tanggal 15
Maart 1940 harganja per 1 doos No. 3 djadi f 0.50. Sebelonnja itoe
tanggal, harga masi tetep jalah per 1 doos No. 3 tjoema f 0.40.
Bedak Virgin
Hoofd-depot :
Sole-Agents :
Chun Lim” & Co.,
N. V. Handel Mij. ,,KIAN GWAN”,
BATAVIA-CENTRUM.
Disaloeroeh Indonesia.
(Telf. Welt. No. 5734)
Filiaal
»Chun Lim” & Co.,
Glodokplein No. 2,
BATAVIA-STAD.
(Telf. Bat. No. 765)

7.25

4

barang2

perhatian.:

7.05. Berita Pers.

18.30 Jodelen

lain botol serta doos jang-di-so-

sebelonnja

pada

rang2,

sebab moelahin boelan April 1940 terpaksa itoe dinaekken harganja,
hingga langganan2 pemake dan Agent2 bakal toeroet tarief baroe.
Boekoe ,,Penghiboer Virgin” No. 6 bakal terbit, jang haroes ditoekar per 1 boekoenja dengen etiket dari doos Bedak Virgin Ovaal
Besar banjaknja 5 stuks. Tetapi siapa jang kirim etiket dari sekarang sampe diachirnja boelan Maart 1940 boleh dengen 3 stuks etiket
Diadaken
terseboet sadja : liwat dari itoe tempo, tida bisa lagi !
ini sedikit perobahan, sebab harga kertas boeat boekoe itoe soedah
naek 10045 dari harga jang doeloe. Harep langganan2 soeka ambil

Hoorspel.
Herbert Ernst Pa
21.58 Koers.

Kemis

.

aken bisa kahabisan,

itoe

bahan?

hingga moesti dikasi dateng bahan2 jang kwaliteitnja tetep dari Europa, bahan2 mana pasti soedah
naek satjara berlipat dari doeloe. Djika soedah demikian, terpaksa harga2 dari Bedak Virgin poen aken dinaekken.
Maka sebelonnja dinaekken, harep langganan2 pemake dan agent2 .
Bedak Virgin dan laen2 artikel kita soeka lekas atoer pesenan ba-

Djo-emat.5:
April
6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.04. Berita Pers.

20.30 Gauserie

toelan berdirinja dekat lemari ka
tja bagian saboen-saboen dan mi
njak wangi.

lama-kalamahan

B.R.V.

138.30 Swing-muziek.:
195.00 Berita Pers dan Oedara.

dorkan

HARGA BEDAK-BEDAK.
Sedari petja perang di Eropa, kertas, parfum
dan laen2 barang harganja naek teroes dengan tiBedak
biarpoen segala bahan2nja
da brentinja
Virgin disediaken sampe tjoekoep betoel, tapi toch

Oedara.

Koers.

soesah pilihnja.” Dari oesap2 tji

bang ganti

22.00 Tanda waktoe.
22.01 Lagoe Hawaii.
22.15 Dari operette.

21.58

'Markoem.

tetapi

Pemb.
gambang-

24.00 Toetoep.

Ini bagoes,” kata njonja Mar
'koem,

Batavia II 197

12.00 Tanda waktoe
12.03 Roepa2 lagoe

19.30

soeki dan njonja Markoem kebe-

-

MEDICIJN IMPORT SAM TAK 00,
Toko Tiga No. 64, Batavia.

Nirom-klein-orkest,

- Neng Mimi alias Njonja

—..

(II).

21.00

Oleh
SAEROEN

13.30 Berita pers.

20.55 Cinema-orgel.

MENDJADI KAJA

Watson's)

Ini obat tjatjing dibikin
seperti manisan sehingga anak2
soeka makan. Awas barang palsoe!
»Moelai sekarang saben bidji obat Tjatjing Watson, Tjap Pagoda,
terdapat atoeran pake dalem
bahasa Indonesia jang tertjitak pada kertas hoengkoesan Celluphane”.
Terdjoeal oleh toko obat Tionghoa
dimana-mana atawa
beli sendiri pada Hoofdagent:

P.M.N. 29
22.00 Konsert Tionghoa.

.Boodsehapper Kp. Tjikini wijk.
Menteng.

dari

dll:

12.00 Tanda waktoe. Pemb.
12.03 Konsert Tionghoa (1).
13.45 Konsert Tionghoa
14.15 Berita pers.
14.30 Toetoep.

Pagoda

Matiken
tjatjing2 dan mengloearkan kotoran!
Tjatjing makan habis sarinja makanan hingga anak2 mendjadi koeroes-kering, poetjat, soeka marah dan nangis dengen
tida ada sebab, tida bernapsoe makan, idoeng dan gigi gatel

Toetoep.

19.40
20.00
20:15
20.30-

Hormat saja,

MENDADAK

7.30

Kembang

Bikin anak2 koeat, gemoek dan sehat!

19.25 Tito Schipa.

Krontjong.

21.30 Tsing Bing.

Sebeloemnja saja membilang te
rima kasih.

(Koewe

7.20 Berita pers.

dengan

berhoeboeng

"Maka

OBAT TJATJING WATSON'S TJAP PAGODA

April

Bandoeng
11 192 dan III 50

Modern

lasa

5.

Bandoeng II 192 dan III 50,
Batavia II 197
6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.03 Pengadjian @ur'an.
6.30 Berita Pers.
6.40 Roepa2 lagoe Sumatra.
7.00 Tanda waktoe. Pemb.

(Akan

disamboeng

