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Awan keroeh diatas Eropah
| Noorwegen berperang
|
Djerman
Pemerintah

iat - penoetoepnja

l redaksi sk. Belanda. terseboet ber.
“Diakoer agak sombong .dan me| loekai neger jang telah mendja-

Djerman

Selasa (United Press)

Oslo

—

Tentara Djerman

ta | di korban Dierman seperti Tje- | telah melaloei batas Sleeswijk. 3 kruiser masoek kepelaboehan Midba- | cho Slowakai, Polen, Noorwegen - delfart “dan soldadoe2 jang toeroen dari kruiser itoe mendoedoeki
| dan Denemarken. Ke-ampat ne- djalan-djalan jang berbatasan. 3 kapal-kapal besar, moengkin ka- | geri itoe tjoekoep akal dan tjoe.| kop. poela. laki-laki .oentoek
mempertahankan
kemerdikaand dalam
Finlan
i
g | nja. Persis sepert

pal pengangkoetan

menjerah

: il- | 4jil dengan pendoedoek

dan 2 an Pa

rman

at-lipat

mekatane

ganda

sana

tentoe

keloeasan |

jang ke-

Nederland

ba-

Heeresleitung dibenarkan, bahwa

litaire wandeling”,
militer berRedaksi
,,B.N.”"
. djalan-djalan.
berkata,
| roepa-roepanja
maoe
bahwa Nederland lebih koeat da--

tentara

Itoe haknja

sendiri, tetapi

ra'jat. Belanda

(Ne-

ke

oea Na

karena

itoe tidak ang.

| gap kesombongan

demikian 'itoe

: berbahaja

keselamatan |

boeat:

Noorwegen

kom maar op, alis

hentikan
madjoe kalau kau | '
aa:

Ilajaran Djerman menerangkan,
| bahwa semoea pelaboehan-pelalebih tinggi Ff boehan Zweden jang penting2 di

. | daripada. waktoe:
ga ditilikinja, tidak
anon di.
poengkiri lagi, ' bahwa kedoedoekan Nederland makin lama

Kedoea- doea-

mpoenjai radja seperti De-

en dan Noorwegen.
daerah Belgis

di

Loe-

makin soelit. Dan

Eropah

pada waktoe ini soenggoeh soeder. djadjahan) hhanja 30.444
lit sekali. Ia terdjepit antara
ersegi dengan pendoedoek |
doea kekoeatan dan kekoeasa8.213.000, djadi beloem 9
an jang sedang bertaroeng, Inglioen. Sedang loeasnja Neder- 3
geris disatoe pihak dan Djer-

| di Eropah (zonder djadjaBan
)
33.078 K.M. persegi
1
pendoedoek — tjoema
000,

djadi

beloem 9 mil-

man dilain pihak. Kedoea-doea| nja mempoenjai oekoeran dan
ikamoes sendiri tentang arti
peutraal
Jang bertalian

dengan kedjadian

dirantjang.

' boet

kagerrak

Setali

tiga

paling bela- | -ditjapai jaitoe . menjelamatkan

kang ini (Djerman memasoeki 'Indonesia? Makloem, kalau ter
Denemarken dan 'Noorwegen),
djadi ,,apa-apa” dengan Nederberkeberatan memasoeboekan barang moestahil, bahland, dengan - sendirinja nasib
rken dan Noorwegen,
wa
Inggeris
akan
memanggil
IP
'Indonesia tidak keroean. Dari
oeh
boekan barang moespara
anggauta
Volkenbond,
soepa
itoe sepandjang faham kita, da
bahwa djoega Nederland
ja
ia
menetapkan
sikapnja
terripada
membitjarakan soal 3
» moengkin akan senahadap Djerman. Nederland maslagkruiser (jang akan selesai
gan Denemarken
dan
Volkenbond, debesok .dalam tahoen 1945
dan
ren. Kapan, itoelah ber- | sih anggauta1
Denemarken
djoega
mikian
|
ni keadaan, jang
beloem tentoe poela) adalah le» kepada
. dan Noorwegen. . Keanggautaan
bih baik dan. lebih productief,
ini moengkin lebih menjoekarkalau lekas-lekas diadakan per-

Djerman dimana terpak-

poen terhadap Djerman. Ingge-

pagi" ini Getelah menjasikap
oeraian
tentang

ris akan marah
pada
Nederland, djika
Nederland
tidak
soedi setia
pada
Volkenbond
dan menghoekoem Djerman sebagai pihak jang
menjerang.

Fs terhadap
Noorwegen
'Denemarken dengan titel

'Nieuwe Fase”) begini:
.

algemeene

les voor ons

ook voor Nederland is, dat | Sedang Djerman: soedah

moesjawaratan
antara
land . dan
Indonesia

djoe

.Indonesia

Nedermenoe-

| ri. Dengan tjara demikian, ke
lama selamatan Indonesia akan lebih

met even

Dengan timboelnja kesoelitan
sekarang
ini, boekan barang.
K4 moestahil, bahwa Nederland ti
dak akan sanggoep membikin

“3

slagkruiser jang sedang men

djadi pembitjaraan

di Pedjam-

bon itoe. “Walaupoen sanggoep
beloem tentoe begitoe moerah
| seperti. telah diterangkan

da-

Jam oesoel penterintah (jaitoe
Tn,
angan, har

Djerman.

Karena
sebeloem 3
siagkruiser itoe selesai, perang soe
dah habis dan peta doenia soedah
berobah..

Kalau Indonesia soedah
parlement 3 'slagkruiser

ber(bah-

kan lebih) moedah ditjiptakan

Inggeris memberi kesanggoepannja kepada pemerintah Noorwegen oentoek dengan segera memberi pertolongannja. Berkenaan
dengan ini maka akan bekerdja
bersama-sama dengan Perantjis
dalam
tindakan-tindakan marine
dan militer. Negeri sekoetoe menjatakan kepada Noorwegen dengan pekerdjaan bersama antara
tiga negeri akan melakoekan perdjoangan menghadapi Djerman.

Mendarat di Egersund
Paris,
Selasa (Reuter). —
Radio Oslo menerangkan, bahwa
tentara Djerman djoega mendarat

di Egersund dipesisir Selatan da-

ri Noorwegen.

:

Parlement. :haroes. didahoeloekan!

Sa

G3 Gn

2 K3

mana dipintanja kepada pendoedoek oentoek tinggal tenang dan
djangan gadoeh.
Soepaja dapat
memperlindoengi
kepentingan2

Denemarken,

maka permintaan2

Djerman jang diadjoekan sebagai
protest telah dikaboelkan.
Dan

tentara

Djerman kini bertindak

| bersesoeaian dengan kekoeasaan
tentara
Denemarken jang tidak
memberi perlawanan.
Bantoean

negeri sekoetoe

Amsterdam,
Selasa
(Transocean). —
Sore ini di
Londen dikabarkan, bahwa bartoean dari negeri Eropah bagian
barat terhadap pemerintah Noor-

'wegen akan terdiri atas Pengiriman kekoeasaan tentara oedara,

Narvik didoedoeki
Paris,

Selasa (Reuter). —

. doeki

Djerman

telah

mendoe-

Narvik.

Serangan oedara moelai
Paris,
Selasa (Reuter). —

Radio Oslo mengabarkan, bahwa
mobilisasi
oemoem telah diperintahkan di Noorwegen.
Sera-

ngan-serangan

oedara

terdjadi

diatas Oslo, tetapi siaran radio
masih dapat langsoeng bekerdja.
Stavanger djoega kebagian
Paris,
Selasa (Reuter). —
Dari Stockholm dikabarkan, bah-

wa Djerman
Stavanger,

telah mendoedoeki

Pertempoeran
Londen,

moelai

Selasa

DJERMAN

Berlin,
Selasa
(Transocean). — Makloemat spesial dari Oberste Heeresleitung mengaharkan, bahwa kekoeasaan tentara bermotor dan paniser Djerman
pagi ini telah melaloei batas Denemarken didekat Flensburg dan
Tondern.
Mereka itoe bergerak
madjoe ke Oetara dengan melalovi Apenrade dan Esbjerg. Pada
harinja tentara Djerman mendarat
dipesisir Belt didekat Mittelfahrt
dan mendoedoeki Belt.
Kekoecasaan marine Djerman
menjerboe Beli dan mendaratkan
tentara. di Korsoer dan Nysorg.
Tentara
jang
datangnja
dari
Warnemuende
dan sepoer jang
bertapal wadja sampai di Gjed-

ser

dan

mengadakan

gerakan

menoedjoe Oetara.
Pada ketika
itoe djoega djembatan Vordingsorg disebelah selatan poelau
Seeland telah. didoedoeki. Pada
siang
harinja tentara Djerman
mendarat di Kopenhagen. Citadel
dan station telah didoedoeki. Sedjak djam 8 pagi seloeroeh kota
djatoeh ditangan Djerman.

Bermoesjawarat

Oslo. dibombardeer
Stockholm,
Selasa (Ha—— Pemerintah Denemarken devas).
—
Dari
Berlin
dikabarkan, ngan Noorwegen
melakoekan
bahwa
kekoeasaan
oedara
Djerpermoesjawaratan oentoek me«|
man
telah
melakoekan
bombarngatoer keadaan.
dement terhadap Oslo.
Berlin,

Selasa

(Reuter).

Zweden djoega mobilisasi
Stockholm,

Selasa

(Reu-

Tidak benar
Stockholm,

Selasa

(Reu-

ter). — Pemerintah Zweden memerintahkan oentoek melakoekan
mobilisasi oemoem. Zweden akau
melakoekan
perlawanan
pada
tiap2
serangan . dari loear dan
akan memegang tegoeh kenetraian
dengan tidak memperdoelikan kebangsaan daripada negeri
jang berperang.

ter). — Kalangan jang berkoeasa mengabarkan, bahwa berita2
jang menjatakan, bahwa Zweden
melakoekan
mobilisasi oemoem
itoe sama-sekali tidak beralasan.

Perang laoet seroe
Parijs,
Selasa (Havas)
Dikabarkan, bahwa antara arma-

ter). —

TENTARA

New

da Djerman dengan negeri sekoetoe telah terdjadi

pertempoeran

rat ditengah-tengah

angin

tofan.

Radio Oslo mengabarkan, bahwa
tentara

MAKLOEMAT

INGGERIS
NOOR

York,

Dari

KE

Selasa (Reu-

soember-soember

Amerika Sarekat diterima kabar,
bahwa tentara expedisi Inggeris
telah berangkat menoedjoe Noor-

wegen.

dipesisir Noorwegen sebelah Ba-

dengan tidak oesah mengganggoe kantong Nederland.

sore

ini mengeloearkan makloemat di-

Garat dan laoet.

Inggeris—Perantjis menjanggoepkan
Londen,
Selasa (Reuter).
Dengan
-opisil dikabarkan,
bahwa pemerintah Perantjis dan

berparlement.

Maksoednja, soepaja dalam tem
po jang setjepat-tjepatnja Indo
nesia dapat berdiri sendiri, djoe
ga dalam soal pembelaan nege-

marah pada Nederland, karena
terdjaga dan terpelihara daripa
leven geen oogenblik
menoeroet
kamoes
Djerman
:
da soal 3 slagkruiser tadi. .
t de oorlog kan ko-.
siapa
masih
tetap
mendjadi
|
Kita oelangi pendirian kita:
een dief in den nacht.
anggauta
Volkenbond
'memiJang diboetoehi oleh Indone
,Militair-strategische”" 2
sia pada waktoe ini boekan
3
ertoe leiden morgen Ne- | kak pada Inggeris dan memoesoehi
Djerman.
slagkruiser
tetapi
1
parlement!
der bescherming te

:dat

pagi ini dengan pe-

oesoel terse-. € ioek2 “api telah dihalangi oleh

oeang dengan djoemlah perong
kosan exploitatie dan perkoeatan pangkalan armada Soeraba
nantinja haroes dipija jang
koel oleh Indonesia. Dan
masih mendjadi pertanjaan besar: apakah 3 slagkruiser itoe
akan selesai pada waktoe jang
soedah
ditetapkan
jaitoe L.k.
4-5 tahoen jang akan datang?
Dan walaupoen op tijd (1945),
apakah ia tidak terlampau (te
-|laat) boeat maksoed jang maoe

kan kedoedoekan Nederland,
| baik terhadap Inggeris maoe-

dari pelajaran-pe-

perlawanannja,

setel

Selasa
Dene-

marken dan pemerintahnja

DIDOEDOEKI

Peringatan

tentara

Kopenhagen,
(Transocean). — Radio

Berlin,
Selasa
(Transocean). — Dengan opisil dikabarkan, bahwa tentara Djerman
telah mendoedoeki Oslo.

—

Bagian-bagian

MENGABOELKAN
PERMINTAAN DJERMAN

Tidak poetoes asa
Londen,
Selasa (Reuter).
—. Menoeroet wakil Inggeris di
dan. Noorwegen bagian Selatan.
Pendoedoekan pangkalan jang -Noorwegen, pemerintah Noorwepenting2 diseloeroeh Noorwegen. gen beloem berpoetoes asa dan
akan dilakoekan dengan setjepat akan teroes melakoekan. perlamoengkin oleh tentara Djerman.. wanannja.
Diberbagi tempat hanja mendaPerioek api terpentjar
pat perlawanan jang ketjid:
Londen,
Selasa (Reuter).

Nederland, karena mengandoeng |
| Kemoedian
diterima “berita,
sifat
menantang, seakan-akan
wa tentara Noorwegen' mengmaoe berkata:
je durit, ajo
berani!

Bel g bp

melakoekan:

OSLO

pe-

oentoek melindoengi.

Djerman jang koeat pagi ini te
lah memasoeki negeri2 ini.

kekoeasaan - oedara — Djerman
mendarat dipangkalan2 di Jutland

ripada semoea negeri jang. telah
amaknja Pen | mendjadi: korban Djerman dan

Apalagi

dikabarkan,

perlawanan. Diterangkan, bahwa

| derlandsch onderdaan) mengangmata

OETARA.

Inggeris menoedjoe
Noorwegen 2

Benar Noorwegen melawan
Berlin,
Selasa (Reuter).
Dalam makloemat
Oberste

rangkali tidak akan beroepa ,,mi-

kita sebagai

KE

Kopenhagen

ri itoe.

Tentara

tjil djoega djoemblahnja. Djadi...
praktis senasib. dengan Neder“land. Dari itoe orang tidak boleh
begitoe sombong beroepa memadjoekan notes, bahwa penjera-

Roes?

Dari

NewYork, Selasa (Reuter) — Diterima berita, bahwa Noorwegen berada dalam peperangan dengan Djerman.

»»3 | disebabkan karena ia negeri ke-

Polen

MOENDOER
—

NOORWEGEN BERPERANG DENGAN DJERMAN.

(baik dengan perlawanan

terhadap

(Reuter)

bahwa garnizoen Denemarken jang di Sonderburg telah dimoendoer-

I maoepoen tidak), itoe teroetama

ngan

Selasa

kan ke Oetara.

"Kalau ia terpaksa

) Nae persee. sehanja
ndoedoeknja
. djadi beloem 3 milja Djerman|
mentjaplok Tjecho Slo-

DENEMARKEN

Londen,

| menghadapi Roes.
kalah

berada di Belt ketjil.

GARNIZOEN

TERPENTING

Djerman mendoedoeki bahan
Lo n den, Selasa (Reuter) |
Throndheim.
— Peroemoeman jang spesial de
t
ngan perantaraan siaran radio
Pemerintah Noorwegen berlaDjerman
menegaskan,
bahwa
loe dari Oslo.
tentara Djerman telah menjerx
boe. Noorwegen dan DenemarPerantjis—Inggeris
menjangken.. Oberste Heeresleitung me
goepkan pertolongan segera kengabarkan, bahwa soepaja dapada Noorwegen. .
pat menggagalkan aksi jang diLi
lakoekan terhadap Denemarken
Semoea verlof di Nederiand didan Noorwegen, maka tentara
tjaboet kembali oentoek bersiapDjerman akan melakoekan persiap.
lindoengan terhadap doea nege-

TENTARA DJERMAN MENJERBOE DAN MENDOEDOEKI.
Kopenhagen,

JANG

Noorwegen berada dalam
perangan Oeogan Djerman.

dengan

pergi dari

1810 WI.

Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum.
Tarief Advertentie, keterangan kepada

(Reuter).

-— Pertempoeran antara tentara
Djerman dengan Noorwegen telah dimoelai.

Benar Djerman mendoedoeki
Londen,
Selasa (Havas).
— Dari soember-soember Noorwegen dibenarkan, bahwa berbagai kota di Noorwegen sebelah
selatan
telah didoedoeki
oleh
Djerman.
Ae GP Ra

Pertempoeran

oedara

Londen,
Selasa. (United
Press). —.Radio Stockholm mengabarkan, bahwa antara pesawat ' Inggeris. dan Djerman terdjadi pertempoeramr diatas pesi-

sir Noorwegen.
(Liat

samb,

dipagina

III)

OR

NEDERLAND

DJOEGA MOELAI BERSIAP-SIAP.

Den
Haag, Selasa (A.N.P.) — Sebagai tindakan persediaan, '
maka
pemerintah telah memoetoeskan oentoek mentjaboet verlofverlof jang sebagai berikoet:
boeat semoea personeel dari kab gahesd darat dan laoet jang mendapat verlof periodiek, verlof vakansi, verlof doear biasa (ketjoeali jang:
mendapat verlof karena mendapat penjakit jang sangat atau mendapat kematian diantara keloearganja).
Poen djoega verlof2 oentoek
personeel. jang terhitoeng bagi kekoeasaan oedara, artillerje oedara,
metrailleur oedara dan zoeklichten jang mendapat verlof oentoek keperloean diri sendiri dan oentoek studie. Semoea militer jang mendapat verlof-verlof jg. terseboet itoe dengan segera haroes kembali
ke standplaats masing-masing.

kapal2

| jang berkeliaran disitoe, sama
sekali tidak tahoe datangnja

jang

kapal2 perang Djerman

3 mengangkoet serdadoe oentoek
pa
Betawi terNoorwegen
| dipasang dinegeri
ljoet kemarin sore dise | itoe.
Sirene
babkan oleh MN
Perkara antara Djerman de-

| ngan Denemarken soedah beres,

— Apa sebab?
&
Sebab
Reuterdan En
“vas membikin kita disini ma

| dan Radja Denemarken, Chriskepada
tiaan, mema'loemkan
mean
djang
ja
Ra'jatnja soepa

lakoekan sesoeatoe perlawanan.

boek dengan berita-beritanja
jang menjatakan bahwa seakan

..

Jang demikian itoe goena mentjegah pertoempahan darah an

akan Djerman telah menelan De
nemarken dan Noorwenen, bagaikan | seseorang menelan te-

tara Djerman dengan Denemar
ken.

Denemarken » soeka menerima |
alasan Djerman, jani bahwa

— Reuter dan Havas nampak. gi

Djerman datang boekan hen“at. Transocean .sekoenjoeng2 |
hendak
dak menelan, boekan
—yambles”.
,,mem
goena
tetapi
lok,
ti- | mentjap
Sebab-sebabnja demikian,

beri perlindoengan?” kepada kebenar.
daklah
kita ketahoei
kedoea negeri itoe terhadap
' Moengkin ia diam benar-benar, :
oe.
Sekoet
pehak
aksi
pada
tetapi moengkin pocla disebabE
Betapa sekarang sikap Ing"kan oleh kerasnja censuur.
?
Dera Bra
Pa
Kata berita? Reuter dan Ha- |
Ba

vas itoe sekarang ini Noorwedegen dalam keadaan 2g
ngan Djerman.
$
: “Kata berita? itoe poela .Denemarken djoega diserboe de- |
ngan hebat, tetapi ia tidak medengan
perang
ma'loemkan

endoak negeri

|

kepada
djaminan
memberi
a demerek
bahwa
:
egen,
Noorw
eri
memb
akan
tjepat
ngan
,
kap
eng
pertolonganl
ber
dan mengadjak Noorwegen
tiga melawan Djerman.
seloeroeh
Kini boleh dikata
penjang
at
(temp
Noorwegen
gan
ditan
ting2) soedah ada
Djerman. Kalau benar misal-

Djerman.

Bergen

didoedoeki Djerman,

demikian poela Trondheim, Nar
:
vik dan Stavanger.
. Diperiksa sepintas laloe memenjeramkan
nampak
mang

menegakkan

bisa

| dan

| tengkoek,

dengan

nja, langkah Djerman itoe ber

keboeroekah
sifat serangan,
dari pe
ap”
n
lengk
pertolonga
kak Sekoetoe itoe ?

boeloe

tetapi djika diteliti

saksama, seakan-akan

Kata Chamberlain, sekarang

be-

tidak ada kedjadian2 jang
toel2 seram dan ngeri.

soedah

itoe

soeatoe tentara laoetan jang he

perdjalanan.
|
Dari segala berita itoe tidak | bat sedang dalam

setem tempoh
ada jang menjatakan ada ten- (Kaldu didala
'ngah-hari Djerman soedah bisa
tara berhadapan dengan tentamendoedoeki pelaboehan2 jang
ra. Tidak ada serdadoe menja-

|

penting, rasanja diwaktoe tiba

boeng djiwa diantara Noorwegen dan Djerman, apa lagi anta

'man soedah mempoenjai

te

Gan

SIN “Benoa ea

kapal2 perang Inggeris, Djerpat kedoedoekan

man.
Jang terang, ialah Beskana ten
di Noor- tara Djerman ada

“Dona adanja sempat kedoedoekan bagi: Djerman itoe
berarti poela bahwa blokkade

Itoe masih mendjadi soe'al,

sebeloem kita mendapat berita
dari kedoea belah pehak jang

sama banjaknja dan sama dje-

jang baik se-

kali,
4

pengen dan Denemarken itoe.
. Perangkah mereka itoe?

—.

tem-

Inggeris

sekali ini gagai

lagi.

toek menoetoep datangnja bahan -besi dari Noorwegen
ke

Code telegram
Dalam

ke Groot-Bri'tanie

|

Groot
Oetara

|.

telegram

ke

| Brittanie dan Ierland

dibolehkan memakai code :

— 1. Acme Commodity and Phra
se code (Acme).
“2. Lombard
Shipping
code
(Lomship).
3. Lombard
General
code
(Lomgen).
4. New standard three letter
(Stanter).

code

5. New standard halfword cc
de (Standhaf).
(Aneta).

Soal Interneering Militer Inggeris
$

di Sabang

Goebernoer
Soematera
Timoer akan memoetoeskan. pertanjaan, apakah militer2 Inggeris jang mendarat
di Sabang
itoe akan diinterneer ataukah
tidak. Peratoeran2 jang menge

.nai itoe menoendjoekkan,
wa

dalam

hal

ini jang

poetoeskan ialah
“(interneering).

bah-

akan

di

pengasingan

Perdjalanan jang moerah
Pakailah
kesempatan

Seperti

tahoen

jl. K.N.LL.M.

akan
mengadakan
tarief jang
speciaal boeat mereka jang akan
naik pesawat terbang dalam boelan Mei dan Juni.

Dalam . boelan

itoe

Mei dan Juni

mereka jang membeli kar-

tjis (passage),
boeat perdjalaran itoe mendapat seboeah biljet

gratis boeat isterinja.

Peratoe-

ran itoe berlakoe ocntoek semoga
lin2
diseloeroeh Indonesia, ketjoeali
lijn
Betawi—Bandoeng

Gan sebaliknja.
:
Dengan sendirinja njonja2 itoe
naik pesawat jang dinaiki oleh
soeaminja dan perdjalanan retoer

haroes didjalankan dalam boelan
Mei—Juni. Dengan pesawat itoe
orang dapat membikin perdjala-

Djerman

Noorwegen
kan,

poela, kalau

tidak segera mebahkan hanja pro-

rwe1 test belaka, dan kalau Noo
a,
sadj
tinggal menoeroet
gen
memaka Djerman tentoe akan
ngambil tindakannja djoega.

Daripada didahoeloei oleh pe

” hak Sekoetoe,

lebih bbik Djer-

—..man beraksi lebih dahoeloe.
Djerman masih ingat tentoe

nja kepada pertaroengan dila— oetan Skagerrak dalam Perang. Doenia jang laloe. Ia tidak ma
oe lagi mengalami kedjadian se
— perti dahoeloe. Dari itoe Noor

Jang mendjadi pertanjaan:
apakah dioetara itoe sedang ter |
djadi sblitzkrieg” (perang
|
kilat)?

Tidak, sebab tidak ada berita.
tentang

pertaroengan.

Blitz-

krieg akan terdjadi sesoedah se

lesai pemasangan tempat? kedoedoekan
Djerman dioetara
itoe,
.
Gandjilnja sekarang ini, ia-

lah bahwa
bisa

semoea berita jang

dioemoemkan disini me

sahkan masoek Islamnja, toean

'Mr.

G.

Kamphuizen,

“ambtenaar Raad van Justitie di
Betawi
(refendaris).
Toean
terseboet telah disoenat oleh Dr.

Heerdjangi Bandoeng poela.
Berhoeboeng dengan masoek.nja agama Islam maka nama Ge
rard Kamphuizen

telah diganti

dengan Ahmad Moehji.
Pada tanggal 13 ini boelan t.
terseboet akan naik kapal ,,Op
ten Noort” menoedjoe ke Singapore, dari sini dengan goenakan kapal Italie ,,Conterverda”
dari Lloyd Triesto menoedjoe ke

Cairo.

Dari Cunsul Egypte jg.

boeat India dan Indonesia ber'kedoedoekan
di Bombay telah
didapatkan visum dan soerat id
zinan masoek itoe negeri serta

bahwa maksoednja

Dr. Ahmad Moehji (titel Mr. ha
nja berlakoe di negeri Belanda
ter in de rechten, di lain negeri Mr. itoe diganti dengan Dr.)
akan meneroeskan peladjarannja di salah seboeah universiteit di Cairo.
Gerard Kamphuizen dari ketjil terdidik agama Christen Pro
testant, familie orang mampoe.
Dilahirkan
di Gouda (Nederland) pada tahoen 1906. Pada
tahoen 1929 ia telah promoveer
sebagai meester in de rechten di
Leiden, kemoedian oelangi col-

lege

lagi

pada Rechts-hooge-

school disini boeat soal Indische
recht dan ethnologie dibawah
pimpinan Prof. Hoesein Djajadiningrat.
Pergaoelan dengan pemoeda| pemoeda Moeslimin menjebab-

Borneo

soed oesoelnja ialah, soepaja pe

ratoeran “landrente
daerah

deeling Oeloe:

ditjaboet

Dajak

dari af-

Soengei dengan

Accounjant Jahn kena 6 ta

Ocang

Politie dari Bekasi Senin jbl,

telah grebeg

roemahnja

Djoestisi telah men-

negeri

itoe sebeloemnja Ingge-

ris mengambil kepoetoesan me
naroehkan perioek api dilaoetan
Noorwegen tersePa

Timboel pertanjaan: , ST ne-

geri mana lagi?

Tan

A. Pj

oedjian, pada hari Djoem'at ma
lam Sabtoe depan, 12-13 April

1940, akan diadakan pertemoean oleh Hoofdbestuur Perdi di
Kramat 174 tsb. Perloenja oen
toek menjerahkan
peladjar2 itoe kepada masjarakat dengan
dipersaksikan oleh bagian dari
masjarakat Indonesia dikota ini, dengan oendangan.
Moelai
nja djam 8 malam. '
Ketjoeali
oepatjara itoe akan diperdengarkan djoega pidato dari toean mr. Soemanang

tentang ,,/Modal Bergerak”.
Selamatan

direstoran

Padang

Peladjar2
Instituut
Journalis-

oen

mengambil

tempat

restoran Padang, jang letaknja
Instituut

Journalis-

tiek dan Pengetahoean Oemoem
telah mengadakan pertemoean
makanan, maksoednja oentoek

bertemoe akan berpisah, sema-

roemah makan itoe maka soedah disediakan tempat goena ke
perloean itoe, oentoek pemoeda2
jang tidak lama lagi.akan menempoeh gelanggang »ke-pe-naan”, apabila mereka nanti akan mendapat
tempat
dipersoerat kabaran,
terserak diseloeroeh Indonesia.

poedan
jang
dan

ditahan dikantor politie Bekasi
le-

Rapat anggauta Gaskoeba

djatoehkan hoekoeman 6 tahoen
atas diri accountant E. F. Jahn,

jang ditoedoeh ' menggelapkari
oecang jang djoemlahnja hampir
2 ton, jang bekerdja pada John
Peet en Co.

'soeai

dengan

Poetoesan

itoe se-

permintaan

O.M.

(Aneta).
Pemeriksaan

Saeroen dilandjoet-

Poetoesan

tang

Hari Mingoe
ba akan

landjoetkan

pemeriksaan

rapat ang-

gauta, bertempat di Roemah Piatoe Moeslimin Stovia-weg 4A
(Senen)
dan
dimoelai djam 9
pagi.

Agenda:
I.

Verslag

pembitjaraan

ke-

toea dan penoelis Gaskoeba dengan
wakil
Gemeente
pada
8-3-1940.
2. Rantjangan Anggaran Dasar dan Tetangga Gaskoeba.
Hoofdbestuur
Instituut

Perdi dan peladjar
Journalistiek

atas

seha-

oedjian.

Soedah oemoem, bahwa Instituut Journalistiek dan Pengetahoean Oemoem jang berkedoedoekan di Pergoeroean Rakjat,
Kramat 174, selesai dengan oe-

toetoerkan doeloe, bahwa peme

djiannja penghabisan.

riksaan akan landjoet pada hari
Djoem'at depan, tanggal 12 boe
lan
ini bersama poetoesannja.

Sebagai telah diketahoei djoe
ga, Instituut itoe adalah didiri-

(Antara).

ini dari dekat.

|

Dengan meninggalnja pemoe
da Mohammad
Ali Thahir ini
kita ikoet mendo'akan,
moga2
arwahnja
mendapat
kelapangan dalam
penerimaan jang
maha Esa, dan moga2
segala

amal semasa hidoepnja

diteri-

ma dengan segala rahmat dan
rahim.
ilaihi roInnilalahi wainna
djioen !

ANMenang

Kawat
SEE IRANA

ai

Grargernngunenergaregn
Ca

(Samboengan dari pagina 1 )

Makloemat malam
Paris,
Makloemat

Selasa
malam

(Reuter). —
menerangkan,

hahwa dimedan Moezel sampai
Rijn keadaan sepi. Hanja terdapat

tempo2

disepandjang

tembakan

artillerie

Rijn di Opper

El- :-

zas.
Makloernat pagi
Paris,
Selasa (Reuter). —
Makloemat
pagi
menjatakan,
vahwa disebelah Timoer Moezel
terdjadilah pertempoeran artilleri£,

Meninggal doenia
Paris,
Selasa (Reuter). —
Telah
meninggal doenia kardinaal
Verdier,
aartsbischop
di
Paris dalam oesia 75 tahoen.
Kopenhagen didoedoeki
New
York,
Selasa (Rev
ter). — ,,New York Times” me-

5
1

ngabarkan,
bahwa
pagi-pagi — "
boeta tentara Djerman telat”
mendoedoeki Kopenhagen. Lebih
landjoet
soerat kabar itoe mengabarkan berita radio dari Ko-

penhagen jang dikirim ke radio
Mackay,

menjatakan

bahwa

sta-

tion itoe ditoetoep karena didoedoeki oleh tentara

perpisahan”.

. pemimpin

5

Djerman.

Noorwegen ditembaki

Washington,
Selasa
(Reuter). — Wakil Amerika . di
Oslo, Mrs. Harriman menerangkan kepada State Departement,

bahwa

Noorwegen

dalam

peperangan

telah berada
dengan

Djer-

man,
Lebih
landjoet ia menerangkan, bahwa tentangan ini ia diberi

tahoe

Koht,

minister

Noor-

wegen bagian oeroesan loear ne- “1

14 April Gaskoe-

mengadakan

Bz

Fort de Kock dan ia adalah po:

Berhoeboeng dengan ini masetelah peladjar2nja habis

hoen

Madjelis

sekolah di

tera satoe2nja,
jang disajang
sekali oleh ajah boendanja.
Kita poen mengenal pemoeda

Perdi. '

dan pitjis dan diketemoekan
la beberapa oewang bolong
pitjis palsoe : kemoedian
bersangkoetan ditangkap

Oepatjara

perang Djerman memang soedah lama ada disekitar negeri

ka

kepada

selamatan

bis

Inggeris, katanja. Kapal?

oleh PPPI

kemoerahan

perkaranja

masoek

fatnja, jang disebabkan ope
tie dalam roemah sakit.
Pemoeda ini oemoernja
ialah 24 tahoen. Dalam per
oelannja sehari2 dengan te
handai tolan
selaloe gem
| menoendjoekkan
sikap jang
| ramah. Ia adalah poetera dari
Hadji Thahir jang kini ada

tjalon djoernalis itoe diserahkan

Atas

dengan
perkara pertjetakan
Tjahja
Pasoendan oleh hakim
Betawi.
Saksi jang soedah. di
dengar ialah toean Kubo.'
Oentoek sementara karena ke
koerangan
tempat
boleh kita

api

ling achir di Solo di tahoen jg.
laloe, badan oentoek pendidikan

tjam”

boeat diperiksa
bih djaoeh.

laloe

setelah kongres Perdi jang pa- j

toe tjitakan dari oewang bolong

diri tocan Saeroen berhoeboeng

pihak.
Jang bisa kita benarkan seka
rang ini falah: daerah Pa
ngan meloeas.
5

seo-

rang Indonesier nama Salip bin
Noesin di kampoeng Bogor (Be
kasi), dimana diketemoekan sa

'penoeh dengan perioek api.
“Tetapi apa kata Inggeris?

kanlah 'akibat dari aksi-perioek

tsb. Pada

waktoe itoe ia laloe diserang pe
njakit t.b.c. (batoek
kering)
jang tidak hebat, hingga setelah dirawat disanatorium Onrust
dan
'Tjisaroea, ia koeat
kembali, bahkan badannja sema
kin gemoek sehat.
Setelah oleh dokter dibolehkan beladjar kembali, maka ia

peladjar2

palsoe

Menoeroet hemat kita: ia men
djadi koerban tiga negeri jang
berperang itoe. Ia mendjadi ba

“han reboetan dari kedoea belah

mimpin dari P.P.R.

di Kramatplein 71, tadi malam

. Landrente

'wegen dan Denemarken dipakai

Djerman itoe, boe-

roean Rakjat), Kramat 174. Ke

Dengan

Pengoebahan

Pergoe

tika ia masih masoek
sekolah
Pergoeroean Rakjat itoe ia per
nah mendjadi pengemoedi (redacteur) madjallah dari ,,Pe
moeda
Pergoeroean
Rakjat”,
dan poela pernah mendjadi pe

hidoep dengan mengingat kebadjikan. .

njatakan seakan-akan Noorwegen dan Denemarken mendjadi
koerban agressie Djerman.

Tindakan

kolahnja di Popti (Ams

berpisah.

gal
12 April.
| 'Tadi pagi dengan dimoelai
djam 10 lebih sedikit soedah di

nja, dan kini Skagerrak soedah

tadinja

hoen 1938 sekolah disekolah
dagang di Bandoeng, sehabis se

toek

keadaan2 jang masih primitief,
pendoedoek jang banjak diling(Aneta).
/ koengan pekerdjaan.

wegen.
'Kata

Baroe ini depan
Adjunct
“Hoofdpenghoeloe di Bandoeng,
R.H. Mohamad Sidik, telah di-

bertemoe

ling oetara soedah ada ee
Djerman. -

masih

dilahirkan

tiek

'goena

.Betapapoen djoega aksi jar
man disebelah oetara itoe berar
ti djoega
kekalahan lagi. bagi
pehak Sekoetoe.

Pemoeda ini jang

oeh dan menjebabkan kejakinan
bahwa agama Islam adalah me
moeaskan bagai tiap-tiap orang

marken itoe poela, berarti bahwa . kekoeasaan di Eropuh pa-

Noor-

doeng.

dari Bandoeng ke Djawa Timoer
tnisalnja:
Pakailah kesempatan ini. Lihat
advertentie dilain bagian.

Kata Djerman sendiri ialah,
itoe
bahwa hal jang demikian
aksi
atas
nbalasan
sebagai
' Inggeris, ja? ?ni meletakkan perijang
— oek2 api didalam laoetan
daerah

blin

Ban-

kan ia peladjari Islam lebih dja

. Dengan adanja tentara Djerdi Noorwenen dan Deneman

termasoek

di

nan. dengan tjepat dan moerah

dan

Denemarken?

sakit

dedarm

ditanah soetji Arab, moelai ta-

dan djadjahannja sebagai mees

ini.

wafat

doeng tsb. sampai pada hari

'Mendalamkan
pengetahoean
Islam
ke Cairo.

keterangan

| 2.
ordonnantie 1939
tanya.
- Jang kita ketahoei baroe be- “Djerman, bahkan tidak ada lagi
Volksraad telah menerima
|
Ha
laoetan
dan
is)
masoek
bisa
(Ingger
Reuter
harapan
h rita2
rentjana ordonnantie goena peit
sedik
dan
Noorda».
ken
is),
Denemar
antj
antara.
penambahan
“vas (Per
dan
ngoebahan
djoega United - Press (Ameri- wegen, karena disitoe soedah pe Borneo. Landrente Ordonnantie
:
noeh dengan perioek - gam
ka).
1939. Dalam memorie van toeDjerman.
kapa12.
an
lichting
terboekti, bahwa makjar
Apa sebab" tentara

mendoedoeki Noorwegen

Moh. Ali Thahir

Karena

Ia tidak ada harapan lagi oen-

-

Hadji

Mr. Belanda masoek
| Islam.

wa

| gitoe banjak

Seorang
|

Nge

hwa be | Aam
“Jang gandjil ialah, ba“Inggeri
s

kan oleh Perhimpoenan Peladjar2 Indonesia dan kemoedian

Dengan sederhana dan dalam
soeasana kegembiraan maka ma

lam itoe telah langsoeng dengan
plechtig. Masing2
poen ikoet
merasakan bagaimana
rapatnja perhoeboengan jang dipelihara sampai
sekian
lamanja
itoe,
oentoek
dilandjoetkan
sampai kemoedian hari, meski

poen barangkali satoe dan lainnja djarang
berdjoempa lagi,
karena memikoel kewadjiban2
jang soedah diserahkan diatas
poendak masing2, mengabdi ke

pada Iboe Indonesia,

berchid-

mat kepada
masjarakat oemoem, jang menghendaki kems

djoean bersama. Masing2 mendoedoeki tempatnja sesoeai de
ngan djabatan

jang

ada pada-

nja. Ieder op zijn post !

geri.

Koht menerangkan

bahwa 3.

bangsa Noorwegen
mendapat 2
tembakan dari kapal-kapal pe-" “
rang Djerman jang an

4

i

fjord Oslo.
Dan
karena itoe Noorwegen
berada dalam peperangan dengan

Djerman.

-

Dipelaboehan

Paris,

Noorwegen

2

Selasa (Reuter). —-

Radio Oslo mengabarkan, bahwa
pada djam 3 laroet malam tentara Djerman telah ditoeroenkan'
dipelaboehan2 Noorwegen.
Bergen dan Throndheim
didoedoeki
Paris,
Selasa (Reuter). —

Radio Oslo mengabarkan, bahwa
tentara Djerman telah mendoedoeki Bergen dan Threondheim.

Habislah selamatan itoe sam
pai djam 10 malam,
disebabkan djoega karena hoedjan, se
telah dapat mentjitjipi hida-

ngan jang lezat dan
njaman
dari restoran Padang tsb.
—

mate

"Y.

PEMERINTAH

BERLALOE.

Oslo, Selasa (Reuter) — Pemerentah Noorwegen telah mening

galkan

Oslo dan pergi menoedjoe

Hamar
ngah.

di Noorwegen

bagian te1

| Zweden maoe netral

Selasa (Havas).

“'Londen,

oi

Han nim man aa
Paris,
ter).:

“Selasa (tete). s3— bund Zweden mengeloaarkan
jang
'gemoeman

memoeat

per-

dari pemerintah

seba-

| djawaban
$ -Djerman

—
Kota penting didoedoeki.
“New
York, Selasa (Reu-

TE

pe

»New

: rang Djerman menjerboe sford | wakil
Oslo telah mendapat

diterang- |

nan jang keras sekali dari ben-

| oentoek memegang tegoel kene-

ii- | tralan

PERHOEBOENGAN

Dan moelai 1 April 1940 toean M. Jazid Abidin sebagai Be-

di Stockholm,

Re-

heerder dan toean Edward
Palembang.

.bo dengan perantaraan telefoon
Trans-Atlantik telah menerang

ke sford

.an

.tentaranja

—

mendapatkan

didekat

. Valloe

: AN

Hingga djaoeh malam sama seka
li tak moengkin diadakan perhoe-

Verlof

PADA

Leibh

landjoet

dikabarkan,

bahwa

TECHNICUS

| Noorwegen telah dipindahkan

| Hamar

ris di Hamar

Di Skagerrak siboek

Inggeris

Peringatan

nberi perlawanan,

nja atau

ditjaboet.

oedjoeng Selatan dar:
egen hingga Skaen, dimadengan tjara demikian Skasama sekali terkoeroeng.

meletak-

ag

Export dari Indonesia.
Londen,
Selasa (Reuter)

— Dalam Lagerhuis ketika men
Tentara Kei Janin moendoer.
| djawab
pertanjaan Cross, maStoc kholm,. Selasa (Uni ' ka
Mander
memberi keterated Press) — Tentara - dibatas
ngan, bahwa setjepat moengkin
Denemarken telah memoendoer : akan dilakoekan tindakan2 oen
kan diri ketika tentara Djerman
toek mentjegah export dari In
menjerboe. . Djarak antara ten donesia menoedjoe Wladiwotara Denemarken dan Djerman stok jang dari boelan Januarikini tinggal 1 km. Menoeroet
Augustus 1939 dari 520.000 kg. |

| legasi Ingeris pehak Inggeris te
lah

berhasil

telah naik: mendjadi 10.611.000

menenggelamkan

kg. pada boelan Sept-Dec. 1939.

kapal pengangkoet tentara Djer| Pengeloearan

itoe kemoedian-

man jang besar 'sekali.

nja .akan sampai ke Djerman.
kepastian , Berhoeboneg dengan kepenti-

Beloem didapat.

apakah. Inggeris memberi per-

dilakoekan penemba |
. d jang sepandjang hari te-

'awanan terhadap .penjerboeann Djerman. di, laoetan dan di

terhadap station Oslo

'Timoer hingga 3 kali tete

tidak membawa hasil. Bebe|
orang mendapat loeka2 ke
aboehan oedaran di Kij
doesoen keloear kota Os

diterbitkan di

»Skanska
Gjoeng

BERSIDAN 3

Malmoe

Dagbladet”
perhoeboengan

dioekapal

:di Kopenhagen poen djoega pern d en, Selasa

hoeboengan

(Reuter).

Pada malam ini dari
et 10 dikeloearkan

'Dow-

dengan

Mulan

te

lah dipoetoeskan.

mak-

. CHRISTIAANSAND DIBOM-

t sebagai berikoet: ,,Persi. Dewan Perang jang keah telah dilangsoengkan

0 0.

BARDEER

Stockholm,

Selasa (Uni-

ted Press). — Radio Zweden me-

e ini di Londen. Inggeris

ngabarkan,

bahwa

pada pagi2

i oleh Chamberlain, Hali- | boeta kapal2 perang Djerman te-

Churchill, Oliver. Stanley,
oare jang diring oleh sir Alex-

lah masoek ke fjord Oslo.
tang pendoedoekan Bergen

dioemoemkan tindakan apa jang
hendak diambilnja.

'koekan

Tenlebih

telah memberi keterangan, bah
wa pengeloearan2 timah dan ka
ret dari Indonesia jang pada 4

boelan. permoelaan peperangan
menoedjoe Roeslan bagian Asia
itoe paling sedikitnja moengkin
adalah sebagian: dari pesanan2

jang

perlawanan

hebat dari'

irat Koeite. Persidangka itoe | .djoega
serangannja
terhadap
'soengkan dengan maksoed Christiaansand
dengan melakoekan 'bombardement terhadapnja.

kan

karena penjerboean

biasanja dilakoekan oleh

Eropah jang laloe dikelokkan
kepelaboehan2 Timoer Djaoeh.
Pada permoelaan 4 boelan ber- |
perang telah
dikirimkan dari
| Indonesia 3387 ton metriek ka
'ret

dan

516 ton timah.

noedjoe pelaboehan Roeslan di
Eropah, sedang pada tahoen '38
kepelaboehan2. Eropah dikirim
sebanjak 49. 000 ton.

Perhatian ramai di Nederland,
Den Haag, Selasa (AN
P) — Berita2 loear negeri mendapat perhatian loear biasa jg.

dikeloearkan dengan perantara
an

bulletin

extra ANP,

radib

Lan. Sedjak pagi2 boeta perhoe. Kabinet perang bersidang
| boengan dengan Osla- dan Ko“Paris, Selasa (Reuter). —penhagen terpoetoes, hingga bs
rita2 itoe datang dengan tidak
kembali lagi semoea kedja-| Kabinet peperangan Perantjis
12 » dan memoetoeskan dengan : pada djam 9.30. pagi telah me- ketentoean dan dengan djalan
» | ngadakan persidangan.
jang lebih soekar.
Sepandjang penjelidikan perKmnNaak berbunga Gada.
. »Gneisenau” ditenggelamkan
baik militer maoepoen diptooemoem
an diperkenankan tetaStockh olm, Selasa (Unientoek memberi perlawa- ted Press). — Dikabarkan, bah- pi tidak oentoek menimboelkan
terhadap agressie Djerman wa artillerie pesisir dari '”Noorkeonaran. Hingga sekarang be
y baroe ini”. Pada malam ini
wegen di fjord Oslo telah meloem didengar kabar tentang
nenggelamkan
slagschip
Djerman
ain diterima menghadap
tindakan jang akan diambil o» Denemarken dan Nooren. Wakil2 itoe mempeladja-

ja di Bucking Palace.

,Gneisenau”.

Kapal ,,Bremen” tenggelam ?

A msterdam,-

leh pemerintah.

Selasa

(Reuter) :

Menoeroet

desas-desoes

jang

dengan

JANG

I-

TIMOER

Tiongkok

madjoe

Kweiling,
Selasa
C.N.A) :
Tentara Tiongkok telah berpoesat dari tiga djoeroesan dikota Nanning
dalam
daerah
Kwangsi

—

selatan.

Japan

Barisan

»Bremen”

jang diarahkan
kota Nanning

menghantjoerkan tentara Tiong

Stockholm,
Selasa
(Reuter) :
Siaran radio Zweden mewar-

takan bahwa

didalam

ma'loe-

mat Admiraliteit
ada disangkal dengan keras berita2 jang
menjatakan
bahwa
Djerman

goedah

menaroehkan

perioek-

perioek api didepan pelaboehan
pelaboehan

Zweden

bahagiari

laoetan Skagerrak.
“Lebih Jandjoet
diberitakan,
bahwa Pemerintah Zweden sehari-harian melakoekan permoesjawaratan,
tetapi
,,walaupoen keadaan
sangat genting” pendoedoek di iboe nege-

ri tetap tenteram.
Segenap

'ra'jat ada

dibela-

n a memegang

tegoeh sikap neu

traal dari Zweden.

Pimpinan tentara Belgi bermoesja
warat

“8 russel,
:yas) :

Selasa

Pierlot sekali

(Ha-

kok jang mendekati kota Nanning dari sebelah - Barat-laoet.
Tentara oedara
Japan ini kemoedian dikepoeng oleh tentara
Tiongkok di Lungtou pada tepiselatan soengei Tso, 30 km. dari Nanning.
Menoeroet berita2.
jang 2
terima dari lapang peperangan,

dengan

GI

?

Londen,

(Reu-

ter)

Keterangan opisil jang dikeloearkan di Londen menjatakan bahwa orang di Djerman sekarang ini
sedang memadjoekan pendapatan,
bahwa sekarang ini I ng g eris asjik
mempertimbangkan
centoek menjerboe ke N eder-

land

atau

Belgi,

dan

Djerman merasa
berhak oentoek
mendahoeloei
aksi jang demikian itoe,
Sesoedah menjerboe kan
Dene-

marken dan Noorwegen maka ke-

simpoelan kebanjakan

Ini

atoeran

orang ia-

lah bahwa, seperti biasanja,
man merantjang lapangan

Djer
lagi

oentoek serangan baroe atas negeri Neutraal,

Japan

tidak

poetoes-asa

Tungkwan,
Selasa
(C.N.A) :
:
Peneroesan
pertempoeran
moengkin
terdjadi di sebelah
Baratdaja Shansi, karena tenta
ra Japan sesoedah mengalami
kekalahan baroe2 ini telah ber
siapkan diri lagi dan menoedjoe
ketempat itoe (Sharisi).
agang.

saban

boleh

satoe

bawa

pesawat

Inilah

istrinja

—

zonder

bersama-sama

soea-

ada

PASAR

BETAWI.

Goela pasir: per karoeng dari

102 kg. terima di goedang pendjoeal f 11.20
kaleng dan Harrison f 2.15 dan
lain-lain tjap dari f 2.— sampai
f 2.10 per bantal.
Minjak kelapa: per blik dari

143, kg. bruto f 1.65.
Bawang merah: Toaliap f 10.
Tiongtoa f 9.—, Tiong liap f 8.per 100 kg.
Katjang tanah: per 100 kg.

f 11.50.
Emping

menindjo:

Laboean

no. 1 f 31-—, no. 2 f 26.: Tjilegon no. 1 f 30.—, no. 2 f 24.—
per 100 kg. netto.

Kentang:

per 100 kg. dari

f 6.— sampai f 7.—,
Damar:
AJE

Pontianak

f26.50, Sumatra f 29.50 per 100
kg. bruto
al.

Katjang

berikoet peti pendjoe-

kedele:

kwaliteit

kepada Nederland

Probolinggo franco Veem April

f 5.025,

kwaliteit

Amboeloe

fob Probolinggo moeatan April
djadi f 5.35 per 100 kg.

satoe

kesempatan

bajar. . istri

ikoet' bar

bang dengan pertjoema!
Katerangan-katerangan
djaoe dengan segala senang
aken dibriken oleh

K.N
Gan

semoea

agentschap.

lebih
hati

LL.M.
iapoenja

agentschap-

Tapioca meel: kwaliteit Medium
boeat roepa-roepa merk
dari f 4.20 sampai f 4. 60: AA
f 490 per 100 kg. pendjoeal.
Lada item Lampong: e.k. Te

lok

f 8.15

Djember
franco wagon April
f 4.85V, pendjoeal, Pasoeroean/

fantastisch (lelamoenan), jang tidak bisa mengkelokkan orang di
loear Djerman.

bajar

hajar lagi.
Tapi
soeda tentoe itoe njonjanjonja
jang
bikin perdjalanan
Cengan vrij
moesti naek. dalam

Soeami

Tiap2 suggestie
jang menjatakan, bahwa Inggeris atau Perantjis mempertimbangkan : serangan

adalah sangat

,,Soeami

Istri
vrij” berlakoe djoega boeat
perdjalanan-perdjalanan
dengan
retour-biljet (kartjis poelang-pergi) dan penoempang-penoempang
jang
dalam boelan
Mei
dan
Juni bikin beberapa
perdjalanan
di seloeroeh
Hindia
ini, saban-

loear biasa bagi semoea orang jang
hendak
pasiar
dengan vacantie
boeat bikin
perdjalanan dengan
moerah, tjepet dan senang.
Liatlah Indonesia dari oedara.

itoe tidak mem-

Tepoeng eriate:
t
tjap Kodok
f 2.30, Koeda merah, Boeroeng

Selasa

Juni

tan
pada
penoempang-penoempang lelaki di semoea lijn di Indonesia, boeat bawa istrinja dengan
-vrij (gratis), ketjoeali boeat
penoempang-penoempang
jang terbang
dari Batavia ka Bandoeng
atawa dari Bandoeng ka Batavia.

f 8.50

NEDERLAND-BEL-

Mei ga

hantjoerkan
moesoeh tak lain
berarti memboeang waktoe:.
Tentara moesoeh pada waktoe itoe telah menderita keroegian banjak sekali.

pengepoengan

djen-

Dikabarkan, bahwa pimpinan
tentara malam ini akan menga
dakan pertemoean djoega.

Dea

K. N. IL L. M. kasi kesempa-

beri harapan dat bahwa meng-

maka keadaan strategie dengan

deral Denis dan Spaak."

GILIRAN

Datar
1940

minja
jang bajar, dan maocepoen
| perdjalanan poelang sebagi djoega
perdjalanan perginja moesti djatoeh dalam periode Mei-Juni.

lagi mengada-

kan pertemoean

ti-

teroes

dengan maksoed oentoek menje
berangi soengai
'Tso, soepaja

Berita disangkal

oemoer

DJAOEH

Tentara

ke sebelah Barat

telah dibikin tenggelam.

:

Candidaat jang dipanggil selama bekerdja dengan pertjobaan
mendapat daggeld, dan djika tidak diterima, ongkos kereta-apinja
poelang-pergi diganti.
Soerat lamaran jang tiada bersegel haroeslah
dikirimkan selekas-lekasnja kepada Commandant Marine-Luchtvaartdienst di SOERABAJA :
didalamnja
hendaklah diterangkan : segala diploma
jang ada, bangsa, oemoer, pekerdjaan
sekarang dan jang soedah
soedah, lamanja disatoe-satoe pekerdjaan dan sebabnja berhenti.

Tam, kapal penompang Djerman
1.300 orang

Sjarat-sjaratnja

seboelan.

oedara

dengan

BERPENGALAMAN

maandgeld.

meradjalela di Nederland sema-

Pada

waktoe itoe .djoega tidak dikirim karet oleh Indonesia me-

itoe ialah setelah dila-

defensi Noorwegen. Kekoeasaan
tentara Djerman — melakoekan

ri Lysekil terdapat kapal Djerman jang beratnja 9000 ton ,,A
masis” jang ditorpedo ketika a
da dipesisir Zweden bagian Barat.

kang Pemerintah dan segala da
ja oepaja akan dilakoekan goe-

Londen, Selasa (Reuter)
— Dalam mendjawab pertanjaan Paker, di. Lagerhuis Cross

» | landjoet dikabarkan, bahwa berhasilnja

akan

Lagi dari Indonesia.

(United Press).:
Radio
Stockholm.
mengoemoemkan, bahwa batterij2 dipesisir
Oskarsberg telah menembaki kapal2 perang Djerman jang berdaja oentoek men
.darat. Menoeroet soerat kabar

jang

mendapat serangan.
PERANG

| ngan oemoem, maka tidak

Kapalai Desi ditembaki
Stockh olm, “Selasa

3 menderoe, Menoeroet ad: liteit
Noorwegen tentara
n melakoekan mega

ter) — Menoeroet telegram da-

doenia inter-

bertinggal dipelaboe-

berada.
|

Kapal Djerman ditorpedo.
Stockholm, Selasa (Reu-

nasional tidak kenamaan. . .

han2 dimana. mereka sekarang

ar! 1 perioek2 api dari Lindesnes

terdiri atas pro-

fessor2 jang dalam

paja mempertanggoeh pelajaran

1- segera disekitar Oslo ketenang. Djerman meletak-

man di Skagerrak

-Minister2nja

iau jang berhadjat kesana, soe

tetapi de-

kebenaran

kini. telah dibentoek pemerintah
nasional baroe.

jang menoedjoe Skandinavia a-

kabarkan, bahwa diberbaga:
mpat tentara Noorwegen masil.

0,

kepada pelajar.

cingatan kepada kapal2 Zweden

i fjord 'Oslo.

didapat

Pemerintah nasional
Gothenburg, Selasa (Reuter). — Menoeroet radio Oslo jg.
sekarang moengkin berada dibawah pengawasan Djerman, maka

terhadap Djerman.

Stockholm, Selasa (Hayas) — Pembesar2 memberi pe

telak

beloem

sama se- |

menoedjoe Noorwegen.

Selasa (Reu-

kan pertempoeran oedar:
: Moss dipesisir Timoei

pa

jang diterima,

lah memoetoeskan oentoek membe

— Dikabarkan, bahwa pe-

sawat

Ingge

pemerintah Noorwegen te-

ri perlawanan

ockholm,

kali

bahwa

atas berita jang menjatakan, bahwa tentara expedisi. Inggeris telah ada ditengah perdjalanan

telah baik kembali.

Menoeroet . berita2

maka

— Dinjatakan,

Perhoeboengan an

tara London dengan wakil
sa

ke

dimana djoega bertinggal

| wakil Inggeris.

ee dalam bempan

Tentara beloem berangkat
Londen,
Selasa (Reuter).

MORO-

dak lebih dari 35 tahoen, diploma
K.W.S. atau jang sama dengan
itoe (Electrotechniek), sekoerang-koerangnja soedah 3 tahoen bekerdja radio.
Kapan soedah terboekti tjakap, laloe diangkat djadi Opzichter
Iste kl., gadji permoelaan f 155.— seboelan. Bergantoeng pada lamanja
bekerdja ditempat lain, gadji itoe boleh ditambah
dengan
satoe atau beberapa kali tambahan. Gadji penghabisan ialah f 320.—

bah

pemerintahan

Directie

RADIODIENST MARINEVLIEGKAMP
KREMBANGAN

boeat sementara

Londen, Selasa (Reuter)
'— War-office Airministry me| ngoemoemkan,
bahwa verlof2
oentoek B.E.F. dan R.A.F. Pe—rantjis telah ditjaboet kembali
kan koendjoengannja terhadap | dan menoenggoe sampai ada pe
rentah lagi.
ministerie oeroesan loear negeri.

wa kalangan jang mengetahoei me

| negaskan,

Bijkantoor di

di Soerabaja ada lowongan oentoek seorang

boengan antara kalangan opisil da
Se cai Ke
Londen, Selasa (Reuter).
—Ti
Inggeris dengan wakil? Ingge- | — Sidang kabinet dimoelai pada
dan Perantjis dengan bea
bersama-sama dengan ris di Oslo dan Kopenhagen. Am- djam 8 pagi dengan bertempat di
| bassadeur Amerika di London, Ken
Downingstreet 10. Pada paginja|
“ Inedy pada sore ini mengoendjoe- ' itoe wakil Noorwegen melakoe:I ngi ministerie oeroesan loear nega

Klerk pada
De

| di Noorwegen.
Tetapi bangsa
Noor masih selaloe melakoekan
perlawanannja.

Djoega dari Inggeris

sebagai

ons

memperlindoengi didepan kan bahwa dengan tidak sangsi
pintoe sford itoe. Sebeloem mene (sangsi lagi kini Djerman telah
roeskan
pelajarannja
masoek | mendoedoeki kota2 jang penting

POETOES.

Selasa (Havas)

Londen,

Journal American”,

Amerika

toek

jang sesoenggoeh-soeng-

: goehnja.

te-

York

Fred Sterling pada malam

perlawa-

ihwa | kan, bahwa Zweden berkehendak teng jang dipergoenakan ' oen- |
ne-

PEMBERITAHOEAN
Bahwa toean2 Baharoeddin dan Amier tidak bekerdja lagi pada
Bijkantoor Palembang dan Bengkoelen dari N,V. Bouw Crediet & Spaarkas Minang.

| ter) — Menoeroet soerat kabar

Pada laroet wal

atas pertanjaan

Didalamnja

keras

Selasa (Ren-

April/Mei f 8.60 pembeli,
pendjoeal,

” Juni/Aug.

pembeli, f 8.60 pendjoe-

al dan Aug./Oct. f 8.50 nom. E.
k. Batavia
April f 9.25 nom.
per 100 kg. London
noteering
2/3 nom. Noteering New York
Spot

375

pembeli,

toeroen

5

Mei
373
pembeli
naek
1
dan Juli 382 pembeli,
toeroen

:

&.

Lada poeti Muntok : fob
Pangkal
pinang April f 20.—

nom. per 100 kg. London notee

ring 4 3/16 d. p. lb. pendjoeal.
Koffie Robusta Lampong :
1596 e.k. Telok April/Juni f 9.25
pembeli, f 9.50 pendjoeal, sedia
Batavia f 11.60, 2545 sedia Batavia f 11.30 dan W.L.B. sedia .

Batavia f 18.50 per 100: Kain

Citronella olie : A-contract
kemaren djadi Juli/Dec, f0.90 :
ini hari April/Mei f 0.86 pembe
li, f 0.871 pendjocal dan Juli/
Dec. f 0.90 nom. per kg.
Karet: April Sheets
3254
Ceepa 3034, cts, pembeli per 1/
£.

' KABAR TONTONAN
Alhambra: Film Mesir
»Wedad”.

Rialto: Alang- alang”,
Cinema

Orion:

zan and the Green

Prinsen-Park:

wyn Follies”,

» Tar-

Goddess”
»Gold-

DIDALAM

Ini malam
dan malam

Lantas ketaoean siapa jany gagah
dan koeat. Dengan gagah ini orang
. brandweer masoek didalam api

berikoetnja
Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum.

FILM

oentoek

MESIR

Orang'

Tjerita

ada

jang

orang”.

pahlawan”

Orang

JAVA BIER
RAAMLOOTE

VENNODTSCMAP

w

MEINEKEN'S N.1.BIERBROUWER,

djoega

Tobalah

SETIAH

| PADA ,TOEANNJA

koeat

minoem

toelen.

——a
——

man

tegap

- dan

Dia

begitoe koeat dan
minoem
selamanja:

dikagoemi

:

WEDAD"
atawa YSATOE DJARIAH JANG

menoeloeng

semoeanja

OM-KALSOUM
Dalem

BAHAJA

B@CK dan

JAVA

JAVA DONKER

2d

—

SA

Prinsen - Park, saravia

Masoekkanlah doenia dalam Toean poenja roemah.

Prins
- heater: 7.30 & 9.45,
Ini malam
pengabisan, 10 April, pertoendjoeken
satoe musical comedy jang paling besar dan
goemilang

Djika Toean kasi kita sedikit kabar atawa telefoon maka dengan segala
soeka hati kita datang di
roemah Toean boeat kasi

Prinsenlaan

FOLLIES«

Theater ke 2: djam 9 malem
Djaga betoel! Djangan liwatken!
12 dan 13 April Tjoema d-o-e-a malem

Satoe

dan malem brikoetnja
Dibikin

ALANG-ALANG

Bea
AE
EA PE

Menambahkan

bersama
HADIDJAH — MOH. MOCH — BISsoE
Bitjara dan Menjanji Melajoe
Boeat pertama kali satoe prempoean Indonesia bermaen dalem film Melajoe dengen binatang oetan
jang boeas! Seanteronja jang maen orang Indonesia! Pemandangan dan Rimba-rimba besar di Sumatra seperti boekit Kemoening. Weesakampoeng,
Kalianda, Wyrate dan laen jaenakan terliat dalem
film ,,Alang-Alang“, dimana sebagian opname dari
binatang-binatang telah dibikin

GLODOK

srenta

kebroentoengan

BEGITOELAH

Djamoe
—

BATAVIA.C--“

Roemah- tar gga.

KASIATNJA

per fles f 2,— & fjil,—
aan Ten
Bisa dapet pada:

Tpi
MALANG

ANA
nalar
HN

'.Knedossan 75

Kosambie “1824
na
MEN nu)
SOLO
nb
SEMARANG
Agentschap
:d

BATAVIA

5 SEMARANG “ “Kranggan West: 128

Ge
PAN GA MAN NN EU Tj
Aa
ena UN
aa
PL MK)
Ambengan-1045- - SOERABAIA -- Palmenlaan--Zuid. 2
mana-mana
tempat

Pegang

Moelai ini malem 10/April '49 dan malem brikoetnja
Film
paling

loearan

Tarzan jang
BAROE ke-

Diantara tocan-toean ada banjak sekali terdapat memakai katja mata, boekan oekoeran boeat
oemoernja lagi (temponja soedah keliwat).
Pada JAPANSCHE
ASIA
OPTICIEN di

Gong - film

Syndicaat

»TARZAN and
the" GREEN
GODDESS"

Kramat

1949

BRIX

ASIA

Se 2

PUNKTAL

PA

AA

et

OENTOEK

Wel.,

A

OPTICIENM
SS SN

an

Na An
Na aa

Saban malem
Harga tempat:
f 0,30 Klas

&

N

T

I

PANTJORAN

Bisoel-Bernanah-Koedis-Gatel-Sakit-Toelang
|

ringanken

|
Menoenggoe dengan hormat.

De Directie

SEBAB

moestadjab

KRONTJONG

ENKEL

per stel

penjakit-penjakit

jang

segala

5

GELANG

(pantes pasangan

dengan

1

gelang

f —

kron-

biasa f 6.— Jg. dioekir berkembang f 6.50
&f T—
RANTEI KALOENG
biasa per stuk f 2.50 sedang f 3.— besar
f3.50
RANTEI KALOENG model bidji Ketimoen of Soga
f 250
&f3—p.st.
HAARSPELD (Toesoek konde) roepa roepa model p. st. f 4.—
HAARSPELD

Toesoek

(mainan

konde

model

kaloeng)

KEBAJA

BROCHE

Tjentongan

roepa roepa model

Pp. st. f 5.—

p. st. f 2.50

p. st. f 4—

matjem? model baroe per stel f 4—

& f 4.50

(Peniti dada) roepa roepa model p. st. f 3— & f 4.—

Memoedjikan

dengan

Goudsmedery ,, C H AS AN

hormat,

A” Malang (Java),

5

disebabken

perdoeli itoe penjakit masi

Haraga 1 botol f 1.—. Kirim wang doeloe franco. Bisa dapet pada
semoea roemah obat. Tionghoa atawa pesen sendiri pada kita :
:

6 bidji)

oekiran

RANTEI

boeat me-

orang,

Importeurs

(3 matjem

tjong p. st. f 5.—-

!

Mixodin Tablet boekan sadja ilangken ratjoen-ratjoen dan matiken baccil-baccil penjakit jang berada didalem dara tapi ia djoega
tjoetji itoe dara sampe djadi bersih dan sehat. kombali. Ia perkoeatken dara dan tida ganggoe kesehatan sehingga bisa dipake oleh

djoega tetamoe boe-

Tempat bersih dan rawa-

dan menjemboehken

baroe atawa soedah lama.

tram, dan berdekatan dengan

Perkara tarief boleh berdamai

tan memoeaskan.

MENDJADI

oleh darah kotor atawa syphilis, tida

termashoer didalam kota Betawi.

station Weltevreden.
:
Menerima tetamoe segala bangsa,
lanan dergan harga pantas.

JANG

Mixodin Tablet ada obat jang terkenal

MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO., Kembang
pon No. 48 Sourabaja
FILIAALKANTOOR Batavia di Toko Tiga No. 64,

Dje-

000000000000000000000000
00 000000000000000

(Osman Hotel)

Senen 44 Teif.-No. 2105 Weltevreden — Batavia-Centrum.
Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan.

djalan

GELANG

RANTEI HORLOGE per stuk f 4— & f 6.— Model Coliath f8.—
Tjintjin Kawin p.st. f 2.50 Tjintjin Stempel p.st.
f 3.50.
E Harga2 terseboet diatas bloem terhitoeng onkost kirimnja.
Kirim wang dimoeka, VRIJ onkost kirim (franco).
Bisa kirim Rembours diantero tempat.
Pryscourant bergambar akan dikirim pada jang minta.

BATAVIA

DARAH KOTOR

TAHOEN

boeat orang toea per paar f 8.50 & f 9.—

jang pakei permata

3 f 0,20 anak2 Logef0.30 Klas1f 0.20

Letaknja dimoeka

TANGAN

PENITI

2 pertoendjoekan moelai djam
1.30 dan 9.30
Loge f 0,60 Klas 1 f 0,40 Klas 2

SOERABATA

GELANG

LEONTINE

Rheumatiek

HOTEL

10 —

Roepa roepa
PERHIASAN lapis Mas toea 22 krt. (Mas
Oekon), lebih lain dari jang lain dengan Uitvinding baroe, baik
hal pembikinannja maoe poen oekirannja tjoekoep aloes. Bermatjam matjam
model paling baroe, walaupoen harganja sanget mengimbangin
zaman.
Dengan mendapat Garantie oentoek 10 Tahoen (dengen soerat).

GELANG

DANCING

THEATER

—

R (GELANG TANGAN boat anak anak per paar f 1 & f 7.50

Cabaret & Acrobatic Troupe of Shanghai
(NON - STOP REVUE)
Ini malem 10 April 1940
KOMBALI MAEN DI
OUEEN

trima kasi

poenja djiwa seperti dapet idoep lagi di doenia. Ialah pertoengannja senshe maka mengoetjap trima kasi dan njataken kepandeannja senshe soepaia publiek-publiek jang ada dapetin
penjakit terseboet, bisa minta toeloeng padanja.
Senshe TJIA SIOE KHEE bertempat di: Toko Tiga No. 45
Batavia,
z
Jang mengoetjap trima kasi:
LIONG TJIE TAK, Ankee — Batavia.

Sedia katja dan montuur kwaliteit No. 1, boe-

Olympiade
dan
:
ULA HOLT
Kita
tanggoeng,
bahwa
inilah
dia
TARZAN-film jang
sebesar?nja jang berani bertanding dengan
segala TARZAN-film jang mana
sadja!

KONG

Tel.

paling besar di tanah

kira satoe boelan lamanja telah semboe seantero penjakit, saia

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

(Kamp.

SIM

BATAVIA-C.

jang

Saia dapetin penjakit batoek dara lantaran bekerdja terlaloe
tjape, soeda doea taon lamanja, perna pake segala roepa obat
dari dokter-dokter dan senshe-shenshe, tapi tiada maoe semboe.
Malahan itoe penjakit semangkin hari tamba berat. Kaki tangan pada lemah, kepala sakit, mata berkoenang, pinggang
sakit malem tiada enak tidoer, sering kloear keringet en impi
kloear manik, tiada napsoe makan, dll. Saia rasa sendiri seperti
soeda tiada bisa semboe lagi. Oentoeng saia bisa dapet perantaran oleh temen boeat minta pertoeloengan pada senshe Tjia
Sioe Khee, makan Obat godok en Liauw Fie Ko jang pendapetan baroe oleh senshe djoega baroe doea tiap sadja soeda kaliatan boektinja, tamba napsoe makan, badan tamba seger, kira-

sanggoep memberi advies serta membenarkan
goena keperloean toean poenja katja mata.

(Tarzan dengan Bidadari Hidjau)
dengan hoofdrollen:

HERMAN

14 B —

siang dan malam

Mengoetjap

FabrikaatiSoerabaja

Pasar “Senen HO

service

Ea

PT

Harga

ana

Radio
Djawa.

Patmosarie

Tjap 2 Njonja,

ORIO
——

dll.

ketjintain bagi soewami-istri

DJAMOE

CINEMA

dans

iD

Batavia-C.

Jungle Film Jang Pertama
Di Indonesia

hula2

Lebih heibat! lebih rame! lebih loear biasa!
Miss Soeprapti - Herlaoet- Annie Soerabaja - Siti Martiah - Roosalin - Siti Aminah - Lien - Bettiy-Rehana -Miss Matahari Semarang dan laen-laen
aken toeroet ambil bagian
Harga tempat:
f 1-, f. 060 dan f. 0.40
pesenlah tempat toean2 moelai sekarang!

ma

Ini malem

hits,

Krontjong

an

-

song

sadja

MA

Pasar Senen

krontjong

Noordwijk 21
Tel. WI. 2770
Batavia-0.

Mintalah kita poenja atoeran. membajar jang gam-

Baba

RIALTO BIOSCOOP

(Soeprapti)
“Troupe"

T 39

PN aa RENA 3 AL 3, tang

modern

Roda

membeli.

KY

TO RP

»Mata

ERRES

rin

Loge f 0.60 Klas I f 0.50 Klas II f 0 40 Klas III f 020
anak-anak & militer bajar penoeh seperti
orang besar.

TE

baroe,

paling

jang

dengan tidak berkewadjiban
bagi
'Toean
boeat

ii ag

ea

toestel

e

CA.

2

dari radio2

demonstratie

—
Sorga Doenia
—
Menonton ,,Sorga Doenia” bisa bikin orang soesah
djadi senang dan jang senang djadi soesah...!!
Awas!
Ini hari, 10 April SPECIALE MATINEE
moelai djam 4 sore
Besok malam ganti fiIm, THE HURRICANE”"

:

Ts MAMA

GOLDWYN

FONDS
Abonne's

KEMATIAN.
lamanja paling

Dengen

sedikit 6 boelan, djika me-

ninggal,

asal

noenggak,

f 25.—

tidak

Ke

gandan Teekeningen.

U bisa mendapet he Mk

me-

moera, kaloe U dateng

dapat uitkeering

(doea poeloeh lima
roepiah)

| CLIC HEFAIBIRINEIK

WEI MEN

09000000 000000000100000.

&

|
Is

Jp

»THE

(ANDANGAN

Lembaran

ke

doea

Pagina

I.

ah

an Mr. Joekes. Ia setoedjoe de-|
jang

Petaritharonh anak baji. Tjoetjilah koelit jang gampang roesak dari
anak baji toean dengen Saboen Purol jang melemboetken.. Tempat” jang
kasar dan kasakitan itoe djadi semboeh dengen pake palit Purol. Habis
tiap tjoetjian anak maka koelitnja dibedaki tjoekoep. dengen Bedak Purol,
teroetama didalem perlipatan koelit. Inilah pemeliharaan koelit tertjita

telah |

| ngan pembitjara2
mengatakan, bahwa di Indone- |
| sia tidak satoe bangsa sadja |
satoe bahasa.

dan tidak ada

“Oleh LN. Palar
memakai2

Overzichten — dari
Volkslectuur, sehingga oleh kaIrena Overzichten Volkslectuur
'itoe tidak volledig,

maka

Poll tersesat gitnlam
z

nja”.

Van

»boekti2-

x

“Tetapi hal ini maba

kita bi-

3 y- h tjarakan dalam. karangan lain,
| dimana
kita akan mengoepas
Pa
pidato toean Van Poll itoe.
Heran sekali, toean Bajetto,

-| seorang Indo jang dipandang

2. | koloniale specialieit dari partai
| Katholiek, hanja mendapat tem
ja sebenarnja

pat nomer 'doea,

2 nomer tiga dalam
| tholiek

didalam

fractie Kapembitjaraan

Indische Begroting ini. T. Mr.

| Teulings jang membitjarakan
:I hal keoeangan Indonesia, mesti
ita: : dipandang nomer doea.
terangkan, | bahwa Stok- |
Apakah jang dimadjoekan o' Alan motie oentoek | leh bekas djendral Bajetto Ie
toe? Pertama ia menolak toen
. Motie “Ta
mesti
toetan gerakan Indonesia kareha
karena
2 bye
na menoeroet. perasaannja, hal
jang sederhana se | parlementarisme
mesti diperye, moengkin mendapat baiki Jagi. Sebab itoe, tidak pan
joean dari Tweede Ka | | tas djika sekarang diberi par-

lement kepada Indonesia. Lebih

@jaoeh, ia takoet, Buitengewesten akan tersorong kebelakang

edian telah njata, bah-

tie

jang begitoe sederhatidaklah bisa menda-

oleh poelau Djawa. Siapa
dengar toean Bajetto itoe
bitjara, ia mesti menarik
toean
bahwa
simpoelan,
termasoek pada. golongan

gan dari bahagian ter

Tweede Kamer.
“kita

moelai doeloe |
|

tici di-Nederland,
membentji
.B. tidak setoedjoe. Wa-

a,

Bagaimana

. “bahwa

'Nederland mesti tetap

noer Soematera Timoer. la menegor Pemerintah, soepaja dja

tahoe memerintah dengan
k dan tidak ragoe-ragoe

ngan diberi beban

dengan kekerasan di

N.S.B. di-Nederland ti-

Antirevolutionai-

Unie,

,Vrijzinnig-Democraten dan
len.

Sikap partai Katho-

Poll dan Bajetto.
Toean
Poll tidak asing lagi bagi

2

oem

Indonesia

karena be-

begitoe lama berselang ia
djoengi
ma

Indonesia ber

dengan

toean

Mr.

Bajetto ialah seorang

g

doeloe

mendjabat

ndral di-Indonesia.
jang menoeroet rokoelit moekanja lebih
ti bangsa Indonesia da
angsa
Belanda, mesti
g sebagai salah satoe
oen jang paling terkemoe
ri mereka jang menolak

ndonesia berparlement”.
toean Van Poll, singkat
tidak lain daripada: Indo

, beloem mateng

oentoek

apat Parlement

jang di-

eh Gapi.

kannja

Pendirian ini

diatas alasan2

sebenarnja

soedah

lama

ingkan oleh gerakan Indo

Katanja:

di-Indonesia|

la bangsa Indonesia, me
jenis-djenis bang| doea ratoes baha
'bangsa2 itoe, kepertjektjokan. Di-

i2

tidak 2. per-

Saabaga
nakan

tocan Van

concessie2 jang terpaksa diberi
dengan

|

terdjemahkan

bagai bangsa, tidak ada satoe
bahasa.
Indone-

sia bisa mendjadi 1 bangsa, te-

tapi sekarang satoe bangsa (na
tie) itoe beloem ada. Dus toen-

,,Indonesia — berparle-

toentoetan

bangsa Indonesia. Lebih djaoeh,

toean Slotemaker de Bruine me
negor, soepaja
Indonesia djangan diberi demokrasi sefjara

la kweekschool Kristen di-Solo.
menerangkan sikap kaoem Antirevolutionairen terhadap pada
soal ,,Indonesia berparlement”.

ni

boekti2 jang

dari soerat2 kabar | Hnrx tien 1 G: i
It
b
Tetapi oleh seba
bisa membatja bahasa|
Vrij Dakasi
5, Tun
ia an
mocraten dirtai
madjoekan oleh toe

laloe

pengoeroesnja
toecan

dan

disoesoen

terdiri

dari

toean.

Soekoso Wirjosapoetro, ketoea.
Achmad Sadjad, wakil ketoea.
Soemardan, penoelis I.
Soedirman, penoelis II.
Nislam, bendahara dan lainnja
didjadikan commissaris.
Tentang delegatie akan diadakan dengan selekasnja sesoedah
masing-masing
partii
memilih
wakilnja.

SPREEKW.

kapal

,,Sommelsdijk”

dari

Kapal terseboet, baroe pertama kali membikin pelajaran ke
indonesia, sehingga datangnja di
sini, mendapat samboetan loear
biasa dari fihak B.B., Marine dan
LI. pembesar dan kaoem particulier.
Samboetan
ini
oleh
fehak
ngan

Comite, dan rapat ini. ditoetoep
pada djam 12 malam,
sedang
moelainja djam 9.

kan Keperloean

roemah. tangga

toentoetan

telah diterima de-

yan
Bijstand.
boeat pelaboean
Tjilatjap, toean M. J. Andeweg,
Agent dari Borneo Sumatra Handel Mij. jalah oentoek mengganti
lowongan anggota jang pergi, t.

A. J. Rietdijk.
Keloearnja t. Rietdijk dari lid
Commissie terseboet, pemerintah
menjatakan terima kasihnja, atas

djasa-djasa t. terseboet,

perdjamoean.

Pentjoeri diwaktoe siang
Pada minggoe
jang paling
achir ini, soedah ketahoean dan
tertangkap beberapa pentjoeri
an, jg dilakoekan pada waktoe

siang hari.

Keloear dengan pensioen
Berhoeboeng . dengan soedah
tjoekoep dienstnja, telah dipetjat
dengan
hormat dari negeri dengan berhak mendapat pensioen,
toean Ch. W. Forbes, werktuigkundige dari 's Landsbaggerbe-

drijf, sekarang bekerdja di TjilaSoepaja publiek di sini lebih
hati-hati, perloe kiranja kita peringatkan, soepaja djangan- ter-

tjap, moelai

laloe

Kita mendengar kabar, bahwa
pekerdjaan kapal keroek, jang
soedah antara 6 boelan bekerdja
di sini, sekarang soedah hampir
klaar.
Amat boleh djadi, bahwa salah
satoe
dari motorbooten dengan
beberapa bak pasir,
dalam ini
boelan
akan
dikembalikan
ke
Tandjong-Priok.

pertjaja

pada

semoea

jang datang minta-minta. Djoega
awaskan betoel. Terdjadinja ini
pentjoerian, . boekan
sadja
di
kampoeng-kampoeng di roemahnja familie Indonesier,
tetapi
djoega terdjadi di kalangan familie bangsa Eropah.

— Persdelict ,,Matahari”
Berhoeboeng

dengan

ran jang termoeat dalam

delict,

karena

Soedah hampir klaar

pekaba,,Mata-

4. perkara ,,Penghidoepan dalam pendjara”, maka M. H. terkena

toelisan

itoe,

dianggap tidak betoel.
Pembantoenja di Tjilatjap jang
menoelis itoe kabaran dan 'jang
mehanggoeng
djawab- sendiri,
sekarang soedah didengar kete-

Ketjilakaan kaoem boeroeh
Hari Saptoe j.b.l. telah terdjadi ketjilakaan
ngeri, jang menimpah
pada
dirinja . seorang
koeli kapal.
Ia kena tertimpah
barang jang berat sampai menderita pajah, sehingga perloe dikirim dan dirawat di roemah sakit. Moedah-moedahan bisa tertolong djiwanja.

rangannja oleh politie.

barang”

Alamat bakalan banjak doewit.
Hasil

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

Pakelah

obat speciaal
jang bisa ban-

tras segala penjakit
mata :
dan mata waras tambah teges terang so-

ber-

kap ,,Nationale Fractie” terhadap

pada

begroting

Marine.

,,Nationale Fractie

rotnja.

itoe diseboetnja ,,nationaal-opjang mengchiaportunisten”,
nat perdjoangan rakjat Indonesia. (Handelingen Tweede Kamer,

moeka

1120 dan

Harga Optio A
F 0.20
Harga Optio B

1121).

|

Partai Komoenis Nederland,
dengan
bersahabat
setelah
. Duitschland, sekarang ' menda.pat perintah dari Moskou poela boeat mendjalankan politiknja seperti doeloe,
djoega dalam politik djadjahan.
Gerakan Indonesia, toentoe| tan bangsa Indonesia, disokong
| dengan perkataan jang sangat
“| radikal, tetapi pemimpin2 gera
kan Indonesia, anggauta2 Na-

| tionale

Fractie, diseboet peng

chianat, karena tidak

mendja-

| lankan politik jang ditetapkan
| oleh kaoem komoenis.

3

mingkin naek!

| parlement” dipenoehi. Sebagai
tjontoh ia menoendjoek pada si

Anggauta2

1 April ini.

3 PAN YAI VAN

Harga

Speciaal
anak
F
AGENT
Toko

,,/Oishi"

»
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»

boeat
0.15
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Importeurs

Senen.
Senen.

»Toyos"

Pasar

»Z.

Kramat.
Mr.- Cornelis
Kramat.

»Sanyo"
Kaneko"

, Okamura"

selama

mendjadi lid.

bahwa masih

Indonesia

SPREUKEN).

Oleh Pemerintah telah diangkat mendjadi lid dari Commissie

Holland Amerika Lijn.

.Sommelsdijk”

EN

Lid Commissie van Bijstand
jang

| hari” tanggal 26 October tahoen

memboeat wet dan meme-

| ka

Minister

akan ditolak, toch

itoe

CHIN.

ada politikoes2 Indonesia, jang
soeka menjokong politik imperialis Pemerintah Belanda, dji-

'Toean Mayerink, bekas Kana

memadjoekan
toentoetan jang
mentjapai lebih djaoeh daripada petitie-Soetardjo. Ka
AK
“treat,
ia

Seketika

Djoega
werkprogram. akan
sigra dibikin, teroetama tentang
propaganda
ke segala pelosok
dari daerah Tjilatjap.
Kemoedian
laloe membitjara-

fendi mentjatat,

Barat.

“reka djoege

t.

rintah dalam lapang ekonomi,
politik dan social. dari hidoep
masjarakat Indonesia.
dalam ragangan ini,
Hanja
dapatlah gerakan nasional mela
bangsa Indonejani maksoed
sia. Dan hanjalah djika ini tidapatlah kita
dak diloepakan,
n,
,,Indo
jg sembojan
hindarka
nesia berparlement” akan diper
goenakan sebagai (oleh pemim
pin2 gerakan nasional, red) salah satoe daja, oentoek mengabangsa Indoneboehi mata
sia”.
djaoeh, tocan R. EfLebih

| Bruine. Di-Indonesia tidak ada
satoe bangsa tetapi berbagai-

jang menolak permintaan itoe.
Dan ia tjoba menerangkan, apa
sebabnja pemimpin2
gerakan
| Indonesia, jang telah mengala
mi penolakan petitie-Soetardjo
| dan sebab : itoe mesti mengerti
bahwa. soedah tentoe tjita2 me

tang

ka ia berdasarkan . hak memilih jang oemoem, rahsia dan ti
dak terbatas (algemeen, geheim
en onbeperkt kiesrecht), actief
macepoen passief, soeatoe par
lement jg mempoenjai segala

hak

torischen,
dipertahankan oleh
bekas minister
Slotemaker de-

Ia setoedjoe dengan

pidato

moeka 1120,

rang dari bangsa Indonesia, dji

Sikap partai Christelijk-His-

ment” boekanlah

dari

Kamer.
Handelingen , Tweede
| Ia berkata seperti berikoet :
,Parlement Indonesia hanja bi
sa memenoehi keperloean seka-

bangsa Indonesia.

toetan

Koeminis, kita

Roestam Effendi,

jang terlaloe

bahasa tetapi banjak
Betoel perlahan-lahan

tergesa-gesa.

Sikap partai

toet ,,Indonesia berparlement”,
masih terlaloe ketjil, beloem dapat dipandang
sebagai wakil

R.K.
seba Christelijk-Histoi

dapat

BENGS

laloe, di ini pelaboehan ada da-

| diadakan pertemoean antara bebe

| djaoeh lebih berharga daripada

lektoeil Indonesia, jang menoen

Pedih besar penga-

loeas,

jang

KEK

Kapal ,,Sommelsdijk”
Hari Kemis dari minggoe

penoelis.

Comite Parlement Indonesia
Malam Saptoe jang laloe telah

dipenoehi. Perobahan2 . politik
jang ditimbang baik2 dan jang
diadakan dengan soeka sendiri,

berat
diatas bahoe jang beloem
tjoekoep koeat.
Kaoem
inte-

irasa perloe. Tetapi pe-aa

sikap partai Li-

an Van Kempen, bekas goeber-

»leidersvolk”

| sebagai

standigheid

nasional

beral ? Partai ini diwakili toe-

TENGAH

Nan

Pembantoe

obat dan toko?

De menschen mogen ons verachten. Als de Hemel.
ons. miet
veracht, is zelfs lijden een
aangenaam lot.
(Sesama manoesia boleh menghina kita. Asal Jang Maha
Koeasa tak menghina kita, maka tiap penderitaan poen “akan
terasa seperti nasib jang enak ).

TJILATJAP

beteat Ga-

djaoeh,

es

rapa anggauta Parindra dan P.S.
pi jang berpendirian seperti jg. | LI. dan beberapa orang lagi dari
toean Roesditerangkan oleh
loear barisan terseboet, bertem
tam Effendi, bersifat revolupat diroemah pertemoean ,,Roepmenolak
Joekes
tionair. Mr..
pi', dibawah pimpinan toean Soe
sembojan gerakan Indonesia, te
koso Wirjosapoetro.
tapi ia minta kepada bangsa Ne
derland (toean Meyerink djoeSesoedah pimpinan sampaikan
ga berpikiran begitoe), soepaja
toean-toean jang hadlir
dari
ia mengerti dan menghargai a- “Ioewar
kalangan party politiek
ngan2 beriboe2 bangsa Indo- | laloe
dioetarakan
maksoednja
nesia terpeladjar, jg rindoe pa
ini pertemoean.
da waktoe dimana akan diperin
Sesoedah diadakan soal djatah oleh bangsa sendiri.
wab jang memoeaskan, achirnja
Toean Van Houten menerang
dengan soeara boelat dipoetoesChristen-Democrakan sikap
kan, moefakat di Tjilatjap didiriten, jang berpendirian bahwa
kan Comite
tetap dari Parlemesti dengan lekas diperiksa,
ment Indonesia dan semoea had
bagaimana desakan dari Indo- “lirin (22 orang)
menjatakan
mendapat zelfnesia oentoek
soeka mendjadi anggautanja.

jang sangat

gerakan

DJAWA

| terseboet.
Lebih

EEAYARS EN GTEANNATANSA
NAN

|

pat aan ak bangsa Indonesia jg
bahamasing2 mempoenjai
sa sendiri, toch satoe Parlement
Sekarang ia pandang
boelat”.
dipimpin
lebih baik Indonesia
jang
ada
darip
| oleh Nederland
| dibajangkan oleh mereka jang
sembojan
memperdengarkan

£. 1,50 sakoepi, disegala roemah

£ 0.90 dan

Sah

lat”, tetapi ,,walaupoen terda-

Indonesia.

toean Rost van Tonnin-

berpendapatan,

menberkeitoe
.poli-

bahasa dan satoe Par lement boe

Purol

Bedak

mesti |
seharoesnja
| Indonesia
ai
satoe
sa,
boekan f ,satoe bang

Purol f. 0,90 saboengkoes, Purol £. 0,40 sedoos,

Saboen

anak baji.

dari

Sebab itoe, sembojan gerakan

Senen

Mr. Cornelis

»OGAWA

YOKO"

SEMARANG
Pekodjan 50.

“ PEMANDANGAN.

taviasc Ka Ondarttnye

memberi selamat: dan

ALAM oesia setahoen tak
dapat soeal maatschap-

pada waktoe kesoe-

kebenaran

Pada djam 1 siang

karan ekonomi: dan keoeangan.
waktoe
pada
Tetapi memang

toedjoean

bekerdja

dengan

lain oe-

— ta membe)
mendirikan

nikan diri oentoek
Bataviasche Onder

|

linge Levensverzekering Maat-

laan

boelan

ka. Masih sedikit sekali jg sam

pai kepada

perboeatan, masih

sedikit dikalangan bangsa In-

donesia jg soeka menjingsingbadjoenja. Ini dikan lengan
. sebabkan koerang pertjaja a-

nja mengadakan

ditepi

aloon

aloon

Tegal,

na segenap anggauta.

jang menghalang-halangi

akan

kemadjoean.

tt. Dr.

persediaan, ma-

S.W. dari

njonja dokter Soepardjo seorang
pengoeroes Parindra Pemalang,
karena pada itoe hari datanglah
seorang ressort Commissaris dari
daerah Tegal Aroem toecan Par-

moedjo dari Pekalongan oentoek
berinspectie.

Sesoedah

menarik benderanja

dengan setjara kehormatan,

ma

ka berbarislah mereka, berparade,

jang

mana

sesoedahnja

ambil fotonja.

Sesoedah

di-

selesai

maka
diadakan
rapat
anggauta
oentoek
membitjarakan
roemah
tangga
perhimpoenan,

dan

poela membitjarakan

akan

adanja congresnja jang akan

jang pertama dike-

di-

adakan di Bandjarmasin pada
boelan Mei j.a.d., sampai djam 8

“'oearkan pada 1 Juni. Moela-moe

la Maatschappy"itoe sebagai per

diberhentikan sebentar,
karena
mereka laloe mengadakan dinne

politik, kita ha-

ti perdjoeangan

| roes lebih giat bekerdja dari pada dewasa ini dengan mempersembahkan diri kepada perdjoeangan ekonomi nasional. Masih
orang berpendapakebanjakan
tan, bahwa ekonomi

moeran itoe

dan kemak

adalah pemeliha-

raan pemerentah semata-mata.
Memang demikian halnja, tetapi tak

dapat

kiranja semoea

itoe mendjadi pemeliharaan pe
merintah. Dalam soeal ini kita
haroes ingat kepada peribasa
»Help Uzelf, zoo helpe U God.”
Kita hharoes memperingati bang
sa kita jg berimiljoen-miljoen,
kaoem

tani jg sepeserpoen

mengambil

ra

toeh dalam lembah kehoetangan.

Ingat kepada ratoesan riboe
pedagang ketjil, jang dengan ti-

lain2nja

jang

Pada

Maatschappy ini

kedoedoekan

ma kasih teroetama oleh Direk-

si disampaikan kepada makin ba
dan waar-

bantoe
sehappy

membangoenkan
itoe.

rapat2

moean dengan

dan

maat-

moelai

akan

menoendjoekkan dengan perboeatannja ditentang perdjoeangan

oentoek

Apa jang telah dikerdjakan pa
da tahoen jang laloe dapat dika-

.takan menjenangkan- sekali, dji“ka kita mengingat, bahwa maatschappy itoe didirikan dengan

ti

ongkos2 itoe dapat ditoetoep dengan keoentoengan jang didapat
nja. Berhasilnja oesaha ini oen-

sehat

doep langsoeng
mempoenjai

tak dapat hi-

dan poela tidak

kesempatan

hidoep,

— Kita haroes ingat kepada pemoe-

da-pemoeda sekolah jang makin
— lama makin

banjak jang semoea,

njognja

seperti

Boestanoel Akfal (Frobel-school)

mi,

tegoeh dan kehidoepan peroesahaan jang

ketoeanja

perhimpoenan terseboet,

dak memakai kapital dan segala

middenstand

oleh

an jang telah dibangoenkan oleh

pembangoenan ekono-

jang

ada kaoem

perte-

Soetjirah, dimana dioetjapkan
terima kasihnja sebagaimana biasa, maka beliau laloe menerangkan tentang roemah2 pergoeroe-

perte-

oetjapan2

mengadakan

dijah jang ke II di Gilitoegele
straat k.I. 150 orarg kaoem bapak dan iboe sama berhadlir.
Djam 9 malam 'pertemoean di-

Karena dalam prAKtekiafa mereka itoe
dengan terang-terangan dalam

Djoemaah j.b.I.

moecan
orang2 toea moerid beserta dengan beberapa orang kaGem penjokong, bertempat diroemah sekolah H.ILS. Moehamma-

bangsa Indonesia. Oetjapan teri-

jang mem-

malam

ngadjaran

kepoenjaan

borgaandeelhouders

perhatian.

perhimpoenan Aisijah bagian pe-

dianta-

'njaknja verzekerden

penoeh

Pertemoean orang toea moerid

keinsjatan ekonomi
timboelnja
nasional dari rakjat Indonesia,

tak |

memiliki hartanja, karena dja-

habisi dengan

oentoek bekerdja, kemaoean oen“tdek bekerdja dan lebih2 karena

Dengan tidak mengoerangi ar- | maka dapatlah

toek selandjoetnja dapat kita nja
takan. bahwa tahoen 1940 membawa hasil jang besar sekali ba-

jang telah 5 tahoen berdirinja,
dan sekolah roemah tangga jang
telah 3

tahoen

berdirinja,

jang

ternjata makin lama makin kelihatan
poen

kemadjoeannja,
telah
kelihatan

begitoeboeah-

boeahnja, diantaranja moerid dari
sekolair roemah

lah

ikoet

tangga

itoe te-

memboeat staats-exa-

men dengan tertjapai maksoednja. Poen
sekolah itoe sendiri
djoega
mengadakan
examenan
jang tiap tahoen diadakannja.

Kamoediai
Djojodigdo
mengoetjapkan

teri-

ma

goe-

Boesnatoel Akfal tersebbet jang
terpimpin oleh goero€nja.

dilangsoengkan

bernoer dan resident.

patih

t. M. Soeleman berseroe, djikalau.it6e pergoerocan2 akan da-

boe-

pati
Blora, Raden Toemeng
goeng - Moerjono
Djojodigdo.
Dikaboepaten
banjak
berkoempoel
orang jang
di
$ oendang
bocat menghadiri

kasihnja kepada
Laloe

ka terhoekoemlah
dineraka.

jang”

toean

berpedato

Blora. Pembitjara dalam pedato-

pat

nja memakai baliasa Djawa: Selandjoetnja- anggota College Ge-

annja, soepaja “segenap pengoeroesnja lebih giat poela bekerdjanja, - sebab dengan demikian
tentoelah" dengan»sendirinja se-

committeerden . regentschapsraad

lebih "bertambah" Kemadjoe-

oepatjara ini. Antara hadirin ter- jang tertocay toean Goingliang.
ifoe tampil kemoeka “kalian
pembantoe-pembantoe
lihat pegawai B.B. dari kereside- | Sesoedah
boepati
Rembang
sebagai
.
salah
nan Japara—Rembang, ambte“akan” ikoet terdorong Kegiatan
satoe boepati jang tertoea “jang
naar B.B. Boemipoetera regentbekerdjanja.
djoefa menghadiri oepatjara pe: |
schap Blora, wakil2 B.P.M:baSesoedahnja
Idloe diadakan
lantikan itoe, jwini RMAA: Djo'|' pembatjaan Af#@oer'an oleh nodan2 peroesahaan, Spoor. dan
jo Adhiningrat. Athirnja" ber- 'nasSoesritedi jang terambil dari
Tramwegen, onderming2 dsb.
.
Goebernoer — Djawa-Timoer,
pedato Ir. J. de Pril, administra- beberapa ajat Al-@oer'an itoe,
teur B.P.M. atas nama. B.P.M.
“Mr, M. F. Winkler mengadakan
jang
mana laloe disalin dalam
| pedato pelantikan. Pembitjara| dan berbagai pembesar2 dari bahasa djawa dengan Iantjar,
mengoendjoekkan pada kesoeka- “doenia perdagangan di regent- jang maksoednja, bahwa orang2
ran2 dan pada soal2 jang akan
schap Blora.
jang
beriman
kepada Toehan,
ntrege
oleh
kan
maka
merekalah
akan mendapat
gara
diseleng
R. T. Moerjono Djojodigdo
schap Blora.
anoegeraha dan kesenangan, teSesoedah boepati baroe' me-'! menghatoerkan terima kasihija, tapi sebaliknja bagi orang kafir,
ngadakan
soempah, . resident jang dioetjapkan
oleh beliau Toehan
djoega — memberikan
Japara—Rembang, toean €.FB. | sendiri. Kemoedian diadakan mianoegeraha dan kesenangan bagi
noem-minoemas
dan
tetamoe2
mereka, tetapi dihari achir ma
Gobel berpedato.

ditempatkan

diterangkan

dari kaoem
toea

t. Soewartojo Prawiratmodjo
laloe mengadakan pidato, beliau
menerangkan tentang pendidikan,

dengan djelas serta

diambilkan beberapa tjonto per:
cempamaan,
sehingga
boekan

sahadja pendidikan itoe bagi
anak2 belaka, tetapi bagi orang2
toea-toea
poen
perloe
mendapatkan pendidikan.

djoega

R.

atasan, seperti keMoesidi

landraad, lain2 pengoeroes ada-

lah dokter

MEMELIHARA

BASA INDONESIA
jang ada sekarang.

Voorzitter

dan Mr. serta lain-

Perhatian

Doeloe soedah pernah dikabarkan, bahwa pergoeroean nasional

nja jang
terbilang klas atas,
poen jang mendjadi Beschermheernja
adalah t. Boepati Te-

jang

gal. Maka ternjata banjak ang-

ini dibawah

gautanja, tetapi hampir semoea

fin, Def. van den Bosch 131, jaitoe ,,Moestika Indonesia”,
soe-

nja terdiri dari kaoem intellectueelen.

Pada malam Minggoe kalama-

mementingkan

pendidikan

pimpinan

toean Ari-

dah. mengelocarkan
makloemat
goena perloembaan karang me.ngarang diantara pemoeda Indo-

ren,

bagi

dari Sociteit itoe telah dapat di

nesia.

langsoengkan.-

moerid kelas 7 dari sekolah H.I.
S. kepoenjaan bangsa Indonesia.
Karangan jang disoeroeh memilih
ialah diantara 5 matjam:

sekalian

pembitjara,

lebih

landjoet beliau merasa keketji
waannja,
karena
pergoeroean2
itoe beloem mempoenjai gedoeng
sendiri,
sedang onkost oentoek
mendirikan gedoeng itoe” tidak
sedikit wangnja, sehingga djaoeh

pengharapannja
akan
dapat
mempoenjai sendiri itoe, tetapi
biarpoen demikian kalau semoeanja dapat seia dan sekata tentoelah akan tertjapai djoega.

Berhoeboeng dengan pemba-ngoenan roemah oentoek pergoeroean itoe, maka njonja Soelaman
laloe

mene-

naik diatas "mimbar,

rangkan
akan
pendapatannja,
bahwa akan mendirikan gedoeng

pergoeroean itoe tidaklah sangat
per-

asalkan

tertjapainja,

berat

goeroean itoe soeka' memperhoeboengkan diri pada: Crediet
di

,,Insula”

Spaarkas:

Bouw'

Djokjakarta,

sebab ini spaarkas

memberikan

kelonggaran

bagi

orang atau sesoeatoe badan jang
akan berhadjat ingin menipoenjai
atau
membangoenkan gedoeng,
dengan atoeran menaboeng wang

setiap boelannja,'

genap

jang sesoedah

satoe tahoen maka orang

atau badan. itoe- mempoenjai-hak
boeat pindjam-wang oempamanja

menaboeng f 0.50 seboelannja ia
akan
dapat
hak
memindjam
f 250.-begitoelah makin besar menaboengnja.

akan - dapat-

besar.

poela djoemblahnja wang pindjaman itoe. Lebih djaoeh. atas keterangan ini, maka.njonja Soeleman
sanggoep..memberikan- keterangan
setjoekoepnja tentang
atoeran Insula terseboet.
Sesoedah diadakan pauze se-

mentara, jang didalam pauze itoe

diadakan

sekedar-

maka toean2 Haroen Alrasid
Doerjatman mengadakan pitentang pendidikan, teroeta-

jang bersangkoetan dengan

Islam.
Djam
itoe

perdjamoecan

11.30 malam pertemoean

baroe

noeh

disoedahi

dengan

pe-

perhatian.

Sociteit baroe

maka

pemboekaan

officieel

Sociteit itoe ada

lah seboeah gedoeng

jang agak

besar dan patoet didalam peman
dangan orang ditepi
sar.

djalan be-

Dengan berdirinja sociteit jang
telah
lama
mendjadi
idaman
orang itoe, dan
sekarang telah
dapat didirikan, tetapi orang ter
paksa memadjoekan - pertanjaan,
apakah itoe- djoegaboeat oe-

moem

dari-bangsa-

Indonesia?,

agar soepaja perhoeboengan semoea pendoedoek
Tegal makin
kekal, dengan tidak memandang
deradjat

atau

kekajaan,

dar

ba-

gaimana pendiriannja “itoe- sociteit apakah djoega" diperkenankan oentoek-tempat berapat bagi
perhimpoenan2 jang perloe mema
-kainja, inilah -beloem dapat dike
tahoeinja.
Moedah2an- sahadja

akan demikian keadaannja,: tetapi penoelis-pertjajajang nantinja toean2 pengoeroes akan ine
ngadakan pengadjaran pada pen

doedoek Tegal

teroetama-

perhimpoenan2,

agar soeka mem

bagi

perhoeboengkan:. dirinja,, sebab
kalau.tidak -ada pengadjakannja
kira2 akan tidak
berani
boeat
mendekatinja.
Pertoendjoekan amal.
Beloem selang berapa.
lama

maka. orang2 anggauta Moeham
madijah groep. Panggoeng- Tegal

telah

mendirikan sebosah Comi-

te, jang maksoednja akan beroesaha mendirikan seboeah roemah
jatim... Meskipoen.. Moehammadijah tjabang Tegal sendiri telah mempoenjai roemah jatim,
tetapi
mereka . merasa perloe

djoega jang
djoega haroes

-groep Panggoeng
mempoenjai ba-

Jang

boleh

ikoet

ialah

1. Pergi berbelandja kepekan
(kepasar). 2. Warong pak Sari-

man..3. Keramaian pasar malam,
4. Main sepak raga. 5. Waktoe
bermain2 disekolah.
:
Lebih
djaoeh:
setelah - dioemoemkan

dalam s.k. itoe, maka

antaranja kini jang menjamboet
dan
memperhatikan siaran itoe
ialah
kota
Medan,
Kalianda,
Moeara Enim, Betawi sendiri dll.
Melihat bagaimana perhatian
pemoeda kita atas oesaha demikian

itoe,

kiranja

sekolah

tsbi

akan makin giat mengoesahakan
pekerdjaan jang sesoeai dengan
tjita2nja, dan moga2 lekas tertiapai apa jang dikandoeng dalam "niatan itoe.
Kita dapat kabar lagi, bahwa
bagi
siapa
jang masih ingin
ikoet, masih @perkenankan, asal
djangan sampai melewati tang-

gal 20-April

1940,.

sebab pada

waktoe itoe perloembaan mengarang dalam bahasa Indonesia itoe
soedah tjoekoep: Dus: siapa jang”
lambat dari pada

itoe, tidak akan

dapat pintoe terboeka lagi.

Sekolah2.

jang

menggeladi

anaknja soepaja bisa
karang
mengarang
akan bisa mernakai
jang sebaik ini goena

an nama

berloemba
ini kiranja:
kesempatan
kemadjoe- :

sekolahnja. Boekan-

kah nama sekolah jg moeridnja
akan mendapat hadiah itoe, akan
kesohor? Tjobalah anak2. kita dididik. oentoek
menempoeh gelanggang karang mengarang, salah satoe ketjakapan dalam wak-

gian itoe.
. Pada malam Saptoe j.b.I. comi
te terseboet telah mengadakan

toe

sekarang

pertoendjoekan
amal.
Meskipoen pada malam itoe toeroen
boedjan jg. terbilang lebat, tetapi ternjata mendapat perhatian.
Pada djam 8.30 sebagai pem-

nja, diantaranja adalah
seperti:
Japan, Bali dan Papoea-dans, ja

boekaan maka t. Slamet Reksoat
modjo dengan atas namanja co-

oleh anak dari bangsa terseboet.

perhatian

tjil2,

ini,

jang

masjarakat

begitoepoen”

panembromo

lah moerid dari sekolah

schakel

dan H.I.S. Moehammadijah Groep

Panggoeng,

adalah

sangat me-

moeaskan,

seolah2

dimainkan“.

hoekan sahadja terhadap kepada sekalian hadlirin, poen djoe

aard-globe jang mendjadi: reboe
tan orang akan diangkat sendiri,
atau lebih djelas akan dipenga-..

ternjata' ko

ta jang lebih ketjilam dari Tegal
seperti di Brebes telah dapat “di
dirikan, jang” mana “toe: sociteit boekan sahadja oentoek tem

pat pertemocan anggautanja goe-

na mengekalkan - perhoeboengan
satoe sama
boeat.

lain,

tempat

poen

“djoega

mengadakan

ra-

pat2 dari perhimpoenan2 dalam
itoe.tempat.

Beloem selang berapa lama di

Tegal telah dibangoenkan seboe:
ah badan perhimpoenan sociteit, jg. dinamai-Eko Kapti, jg

semoea

pengoeroesnja-

terdirj

ga terhadap kepada sekalian ka
Gem penjokong, jg mana pertoe
djoekan itoe dimoelaikan.

Toneel terseboet
mengambil
soeatoe tjerita dari Saidina Oes
man moelai masoek Islam. Per
mainan mana soenggoeh adalah

"memberikan tjonto jang

sangat

berarti, dimainkan begitoe roepa
sehingga
ngat

sekalian

penonton

sa-

tertarik,

“Intermezzo dan extra2 jg.di
mainkan oleh anak2 moerid lela
ki dan amak2 - perempocan ke-

permainan

extra

jang

|

'

mengan-

doeng sogatoe nasihat:

bersatoe |

mendjadi tegoeh, jalah

soeatoe 1

roehi sendiri, sehingga satoe sa”

ma lain laloe timboel pertengka
ran, tetapi ternjata tidak mampoe, tetapi setelah soeka bersatoe maka doenia itoe « dapat te.rangkat bersama sama. Soem-.
bangan pentjak dari Slawi clarinet-kwarted dari Pemalang, dan
njanjian krontjong serta muziek

adalah soenggoeh menarik perhatian penonton dan menambal
kan ramainja
kan,

itoe

.

menarik

Jang lebih berarti. poela soeatoe:

sebab

|,
$-

Indonesia.

Didalam-kota Tegal soedah iama mendjadi pertanjaan Orang,
mmite pendirian roemah jatim dan
bilamanakah akan dapat mengapertoendjoekan amal itoe, medakan
societeit bagai
kaocem | ngoetjapkan terima kasihnja,

pertengahan,

$..
4:

ekonomi dan perdagangan dikota

Njonja ketoea laloe mengadakan comentaar2
setjoekoepnja

nja,
Setelah itoe laloe disamboet
dan
.| dengan panembrono jang diadaR.ATI Moerjono ! kan oleh” anak2 moerid dari . dato
ma

gi kita.

BLORA.
|
' Pelantikan Boepati
Hari Selasa pada djam 10 pagi
pelantikan

|

dima-

| oesahaan jang masih moeda men
di restaurant dekat aloon-aloon
kesoekaran2 karena koekan tenaga . sendiri, koerang derita
sitoe, kemoedian moelai djam 9
rang kepertjajaan dari poebliek.
mempoenjai initiatief dan tipoela
rapatnja
mendapat ke- | dilangsoengkan
ia
laoen
Lambat
dak pertjaja kepada peroesahasampai
djam
12
malam
baroe
dikegiatan
sendiri,
diri
pertjajaan
an-peroesahaan Indonesia, ini

semoeanja mendjadikan factor

& v menjemboehkan. penjaki#' bertahak,
medjan, malaria, sakit leher, be:
ngek, Pee
dan lain? penjakit.

Pekalongan, Pemalang dan Te
gal jg berpakaian uniform ber

ka pada 6 April 1939 Batavia
Levensverzesche Onderlinge
kering Maatschappy telah didi-

rikan. Polis

melawan:

t
a membahajakanapa”.
Djoega baik sekali di makan oentoek

&3 5

siaplah segenap anggauta S.W.
bilangan Tegal Aroem berkoempoel diroemah toean Soehardjo

Dr. Sarwono Prawiroschappy. 'Orang2 ini merasakan. “Soerono,
Santoso Wirodiharkeboetoehan dari bantoean se- hardjo, Mr. Bakri,
Masdani dan
djo, Zainal
h2nja oentoek 'membaR. M. Mart.
ur
advise
sebagai
ngoenkan kembali dari rakjat
telah
soemo
adikoe
gono Djojoh
“dan tanah air kita. Benar dadiroeean
pertemo
mengadakan
“lam beberapa tahoen jg laloe
diseboet terbejang
tocan
mah
pe
tentang perhatian terhadap
Sebagai pengoeroes seBs kehidoepan ekonomi dan per 'lakang.
a terpilih lima toean jang
ngan . ekonomi mendapat -mentar
2
,
diseboet terdahoeloe.
berhati: mnja kalangan bangsa
lamaboelan
a
beberap
Setelah
Indonesia, tetapi dengan mengetjoealikan beberapa semoea
nja itoe tinggal perhatian bela

Inspectie Surya Wirawan
Pembantoe menoelis.

Pada tanggal4 ini boelan jang

Pada permoe-

September

Sera,
BEE
KE

Sa pda da Ik

ditjeritakan - hadlir, diantaranja adalah datang :

dapat

sebagai berikoet.

yana MOESTADyAB

baroe Jaloe kira djam 5 sore ber

tanah air. Tentang

pendiriannja

BS

5 FEE PARE

Bakerdjan

'saha keoeangan Indonesia menkapital nasio— makin boeroeknja keadaan eko- tjegah keloearnja
i bagi bangsa Indonesia nal oentoek dipakai seproduktiet
keperloean
in oentoek
: dan tanah air kita menjebab- | moengk

Tae beberapa dari kalangan ki bangsa dan

ae

TEGAL

dengan

bersama-sama

diadakan

| moe2 jang mendapat oendangan.

.nja tak dapat dipekerdjakan di
Goepermen dimana menjebabkan

njai

SAK
ataranatateintatatatate
NIS

»

makan tengah hari oentoek teta-

Indonepy dinjatakan “hasil jang sebe-. ihidoepnja- peroesahaan
k timoentoe
akan
'sar-besarnja,. jikalau tahoen sia memaks
mempoe
ini
| perdjalanannja jang pertama itoe boel. -Maatschappy
|”

ea

kepada boepati baroe.

:Peang
— Maatschappij

mm
Ss

bahagia

pertoendjoe:

Lembaran ke doca Pagiua HI

PEMANDANGAN

T

jang akan mendjadi djagonja Ke jang djoemblah besarnja ada
radjaan Djokjakarta. Dan dja- 11.065.319.24 m3. Diantara kapal2
nganlah kamoe berpaling dari I- “itoe terdapat 67 boeah kapal Be-

. negoro, Sembilang! Tegal Aroem,
dan Kedoe,

(| Bagelen

ma-

sedang

loehoer di Djoeja djoega
“kirim wakilnja. Conferentie: tadi |

gamamoe

(Islam).”

Sabda terse

landa,

16 boeah

kapal

Satoe kedjadian jang misti di singkirken!

|

Inggeris,

kapal Djepang dan 3
boet disamboet dengan sorak jg. '5 bocah
boeah kapal kebangsaan lain.
gembira,
Receptie dilandjoetkan, R. Goe
Tiap2 tahoen hendak ea
nawan wakil dari H.B. Moeham BANDOENG.
dakan Pasangan confemadijah menghatoerkan pembirentie.
Programma perdjalanan
Paedagogisch conferentie
ta- tjaraan dengan menerangkan be- | .
toean Djokko Said, ketoea
.hoen ini akan disalah satoe | berapa perbantoean dari Sri Soel
tan jang baharoe wafat jang amat
HB. PTTR kepoelau
dari hei tempat jalah di
banjak dan besar sekali djoem j
Soematra.
Solo, Am2 aaana atau Se-

telah

ambil

poetoesan sakaga

berikoet:

II

“HI.

. bikin djoernalis2 |
UW, tapi kaga' mengseperti sepatoe abis disifatnja

fa

Agenddai jang “hendale-dibitja'Djawa, bahasa Indonesia

Lu

dan bahasa Belanda

boekan

lam pergoeroean.
Tn

lama makin

sapoe, mmak

'boekan begitoe, tapi h
rnalis

poenja sifat lain.

ae

as dari 1g

(Anip-

penrittani

gedoeng - Moehammadijah

' Poerwosari, Semarang,

Asal bener pakainja.
n makin banjak dipakai

adi

baba oemoem Lae

dida-

“di

Schrij-

versbond afd.. Semarang soedah mengadakan rapat propaganda jg dapat perhatian tjoe-

bobrok, boekan ma-

ai makin onsteld, tapi
inIn dipakai makin tadjam.
ebelon dipakai memang kaga”
apa AP: en 1 kalau ang

koep. Rapat

dipimpin oleh. t.

Aboejono,
tuur.

|

Spreker

anggauta hoofdbes-

pertama

toean Soe-

prapto dengan djelas menerangIkan azas dan toedjoean schrij-

versbond..

lama nganggoer, makin | | Snyakar kedoea. Dr, Sigit, ke
toean

k,

hoofdbestuur

membitjara-

tapi makin lama dipakai:
kan tentang gerakan sarekat sebagoes, .boekan bagoes
kerdja didjaman. sekarang, hing: Io,» kalau bagoes roepa, :
ga jang hadir merasa poeas:
empok- Bedjat: ngiri
Kira2 djam 12 siang rapat di-teroesan, tjoeriga tot en
i itoe splinternieuwe

|-toetoep dengan
Aneta).
jour-

ga kepada

mangkin ,,toea”.

i itoe, dia moesti dipakai.
mah

Tenan

Te

| Rapat

H.B.

tahoenan

Moeham-

Rapat tahoenan H.B. Moeham

. madijah

dengan Madjlis» madjlis
pada:
nja, akan dilangsoengkan

tg. 2 sampai.6.Mei 1940, bertempat. di Kagoengan.
Dalem:
- Pendapa Pengoelon Djokjakarta.
Programma jang mesen sebagai berikoet:.......

penanja -karatan, lantas
kai, jah,...... djangan2.toelia djoega karatan. .

L..

sama besi2

an

:

Malam, Djoem' at

2-3 Mei

1940: Rapat Moeballighin (Propagandist)...

2. Malam Sabtoe
mpoelin

3-4 Mei 1940,

Rapat Oemoem 'Aisjijah Poster

toea,

ri).
3,

motorboot, bisa,

Malam Ahad

sn

Bedjat

mesin Na,

Rapat Pemoeda
laki).
« ot

ai .

Olympia

: -BANG BEDJAT.

Hi

Oemoem

(laki-

Malam Selasa 6-7 aa

Rapat
|| dijah...

limpahkan Pangestoe, moga2 sela
inat dan senang kesemoeanja

diam di Keradjaan

Anggauta

social

Sri

ber

akan

entoe
gan

dari pembarocan.ke. Semarang—Cheribon

oleh

menemoekan

Indonepemoeda
Seorang
sier dikampong
Mindi, onderdistrict Tjikoeta, Tanggerang,

mtram-Mij. N.V.
:
hak pimpinan S.C.S. memindliri Oetoesan Dalem
Sri Soelpada kita. oentoek mengoen- tan, Jah si Pu, Soerjadiningkan,
bahwa kabar angin. rat.
3
tiada
beralasan
Setelah: dia
sekolah Moeemata-mata, .Sebab. pahammadijah lebih dari 600 meng
'kemoengkinan oentoek mem- | hatoerkan: lagoe . Panembrama,

oeci maskapai terseboetk i,

masih

beloem

“sSoeatoe

dibel

bemnto.ek

Oetoesan Dalem bersabda demiki
an: ,,Goeroe2
Moehammadijah!

Dari. kasih sajangnja dan .kemoe

jang

dihoekoem

| toean K. Turangan dari onderne,,Goenoeng Satria” di Ta-

sikmalaja. (Anip-Aneta).

" TJIREBON

Pendapatan Douane dan koen-

y

djoengan kapal.

|.

ja

Pai

Siswa Djawa Tengah

toe.dan terimakasih Sri: Soeltan.
ari
Semarang
dikabarkan, | | Dan begitoe poela kamoe- anak2
moerid-dari sekolah Moehammawa pada hari Saptoe malam

1 6/7
soedah

“ada sebagai berikoet:
dalam Maart 40.
f- 771.733.93

745.346.77

Bodjo-

mendapat selamat.. Kamoe

besok,

Abonne

diper-

seboeah

oenber-

artja

ber-

bahwa

kita mendapat
tempat

terseboet

lah

orang

dan

banjak-

Tionghoa jang me-

ngoendjoenginja.

Anak kembar tiga
Dibawake Soekoen.
Pada achirnja boelan jl. di
Kepandjen telah dilahirkan tiga anak kembar jg. diberi nama Sjaimo
Sjaiman, Sjaimin:
ma dengan orang toeanja, jalah bok Karinah pada hari itoe
djoega dibawa keroemah sakit
»Soekoen”, (P.O.).

MALANG.
Kehilangan oeang f 3.700
diwartakan,
Dari. Malang.
bahwa hari Saptoe sore jbl. seorang bernama Melwani diperintah oleh toko Bombay - Hotchand Kemchand di Soerabaja
menagih. oeang.
rekening sedjoemlah 6000 roepiah di Ma-

ang penagihan itoe- dimasoekkannja dalam seboeah tas: koe-

.

dari

koendjoengi

91

boeah

kapal,

taroehnja dibawah tempat doe-

Alangkah

malangnja orang:

doman
Tocan

Soentara,

Verslag tocan

bitjsra

1 —9 pagi
5.— 6 sore
P5

BOEAT KARET.

TJOEKA

pembantoe

soedah dalam

Dalam pada'itoe boleh kita
mintakan sedikit kemoerahan
hati toean, soepaja toelisan toe
an itoe jang -biasa- sadja, djangan jang dibatja soesah.: Bahkan kalau bisa, lebih baik dengan mesin toelis.
Toecan D. D. S. Karang
Anjar.
Baroe2 ini to@an menanjakan
soal soerat-kiriman toean - jang

bermaksoed-

oentoek-

memberi

keterangan jg. djoedjoer berhoeboeng dengam salah satoe toelisan dari pembantoe. Tetapi djangan menjesal, bahwa disini kita
tahoekat,

bahwa

soerat

jang toean maksoedkan itoe kita
tak menerima sama sekali. .

TANAH

SEBERANG.

Tg. PANDAN.
Isiam

Tionghoa.

LH: Jap
ASiong:
Propagandist » Islam t: Sayd
Moh. Ali bin Hasan baroe2 ini
telah berangkat
dari Billiton
ke Pontianak dan sekarang datang poela t. Hadji Yap A. Siong propagandist Islam Tionghoa dari Banka. Dimana2 tem-

pat toean jang

ang itoe kepada.

mendapat:
mai. Dari

madjikannja,

Djam

ZenhuWZ.

Pembatja''.

itoe.. Ketika dia memberikam oeterboekti, bahwa 3.700 roepiah
hilang.

en

tahoekan, dan toe-

Propagandist

Orang terseboet: kembali ke
Soerabaja menaik autobus: Oe-

Genees- Heel- en Verlosk.
Alg. Praktijk spec. ziels-

an akan dapat tahoe sekali goes
harganja poela. Moengkin toean akan boleh djoega minta ca
,Pe.talogusnja jang dinamakan

memberi

doeknja diautobus.

pendapatan

Tjiandjoer

sih atas kegiatan toean. Oentoek memoeatkan
hari Senen
tak moengkin, oleh karena tempat menghalang2inja.

djaoeh

lit.jang tidak terkoentji dan di

Djoemblah.

13800,

atas seekor sapi.

pat bersembahjang,

'

No,

Boekoe
Peratoeran
rapat
jang toean tanjakan
itoe ada didjoeal oleh
Balai
Poestaka. Begitoe djoega boekoe: Hak
bersidang
dan
Berkoempoel
! Djadi kalau toean menanjakan
doeloe kepada B.P. tentoelah a-

2.609.557.05
dari Jan./Mrt. '39 ,, 2.381.762.83

- Januari sampai Maart tahoen ini
| f 227.944.32 lebih besar dari padi
April jbl. di Sema- . dijah! Kamoe.sekalian djoega
diadakan conferen- limpahi Pangestoes (poedji sela- | da dalam boelan Januari sampai
mat) Sri Soeltan. Kamoe sekalian: | Maart 1939.
tjabang Taman SisPelaboehan
Tjirebon — diTengah, jang hadir
soepaja berhati-hati, dan moga2

seloeroeh
Djawa
wakil2 dari daerah

Kramat no. 102
Telef,
WI. 4175

lang.

Pendapatan douane di Tjirebon

| rahan Sri Soeltan, kami dioetoes
dalam Maart '39: ,,
2.) mengoendjoengi. receptie ini. ma
Poetoesan conferentie Taman. | lam, serta melimpahkan: Panges- | dari Jan./Mrt. '40 ,,
ing

oleh
boe-

| kanlah seorang pegawai dari on| derneming
terseboet, melainkan
| ming

Mhd. JOESOEF

Si-

Mereka ketiganja, bersama-sa-

dengan denda. f 100.—
Landgerecht Tasikmalaja

ngadakan receptie, oentoek.meng
. atoerkan pahargyan. djoemene-

DOKTER

kini dipergoenakan oentoek tem-

Kabarnja pemoeda tadi ingin
kawin akan tetapi tidak dibolehkan oleh orang toeanja. Ki

melakoekan

(ERA

,,Pemandangan”.

manja

tangan redaksi dan terima ka-

kabar,

karena

nimbangkan lebih baik mati da
ri pada tidak boleh berkawin.

Ta

ATA

Waktoe bikin pesenan, soekalah seboet na-

fabrieknja.

woedjoed Siwa naik doedoek diLebih

telah

ranja lantas bingoeng dan me-

Tpoba Bockliken!

Anggoer tjap GLEDES Lida mengandoeng Alcohol, terminoem loeas oleh antero bangsa, djika di Toear poenja:
tida sedia ini, lekas toelis pada
Toko of" Apotheek

kan diberi.

goenakan
toek
tempat

Ingin berkawin

Tasikmalaja,

ML PNS AK)

Menemoekan artja

BARAT.

Politie
sedang
penjelidikan.:

F2aa
MAN

sembahjang.
Di onderdistrict Tjamplong seorang pendoedoek. desa telak

terdapat mati dikeboen
menggantoeng diri.

Sp

NGIL OE 5 POLTJET, KOEBANG DA:
RA, LE SOE, GAMPANG TJAPE DAN
SERING BEKERDJA BERAT GO£NAKEN OTAK ATAWA TENAGA-

ke

TIMOER

Sekarang

ki

ta kaoem Moeslimin oemoemnja.
(PERSMI).

beberapa hari berselang

SOEMA NGE Tr

ja
TER,

angjoer
EN
PEKHONG, HOWA SIP
ABAI - TANGAN LEME S, DINGIN,

JAMPLONG.

Djam sembi-

mat dan memoeaskan kepada

telah me

ke

berangkat

DJAWA

Ian reseptie dihabisi dengan sela

Pahargyan d joemene

berangkat

bolga.
Djoem'at, 26/4, rapat di Sibolga (sore).
Saptoe, 27/4, berangkat ke Me
dan dan tanggal
28/4 rapat di
Medan.
Rebo, 1/5, berangkat dari Medan ke Djakarta.

mem--

dikerdjakan.

Moehammadijah,”

1940,

4ngan Sri Soeltan di Djokjakarta.
Dalam receptie terseboet diha-

24/4,

perserikatan ta' dapat mengerdja

Moehamma-

Djokjakarta,

POELANGKEK

Pan

ke Dja

Sebab semoea

lam minggoe j:b.L,. HB. . Moe-: TASIKMALAJA.
Pelanggaran jachtordonnantie
hammadijah- dengan semoca. Ma
Menoeroet keterangan dari ondjlis2nja beserta dengan Pengoe .
derneming karet ,,Nariewattie” di
roes2
groep . 'Moehammadijan
sewilajah

Rebo,

oleh

Pada hari malam Djoem'at da-

Mij. N.V.
njak didengar La
angin
ntang sogatoe .bentoek. jang

Than La
Hier MonyioyetHita
Mendyangan ,
|

perdja-

dari Bandoeng

Selasa,” 234,
Fort de Kock.

mendjadikan

dan.tentoe

beri pertolongan.

ngan S.D.LS.K. Soeitan H.B. IX,
. dari kalangan Moechammadijah.

ang—Cheribon siaran

programma

—Tap @LEJEK

Saptoe, 20/4, berangkat ke Pa

,,Se-

diketahoei

Sri Soeltan tentoe

DJAWA
TANGERANG.

mil

dang.

Moehammadijah jg.

kan apa jang

oo

karta.
Minggoe, 14/4
djam 7.56 berangkat dari Tanah
Abang ke

Soeltan

bersabda:

itoe, djika

soekanja,

Programma dan Agenda jang
“lengkap akan disiarkan menoe.(PERSMI).

| Receptie

berangkat

moea jang terdjadi ini malam, a
kan kami sampaikan Sri Soeltan.

4:5 Mei 1940,

"| Rapat terboeka bagi oemoem (La
ki2 Perempoean).
4. Malam Senen 5-6 Mei 1940,
2

Sri

mehatoerkan
bahagian kepada
Sri Soeltan J. M. Sri Soeltan me

Pekerdjaan2

ha

Disamboeng | lanan itoe sebagai berikoet:
H. A. Badawi
Saptoe 13/4 djam 5. sore moelai

Djokjakarta”'.

madijah dengan madjlis madjlistea
nja.
j
NI:

|

Adapoen

sanak familie

Disamboet oleh Oetoesan

achirnja

&

BISA

KESAMPEAN.

ke TandjoengkaSoeltan:
,,Pengoeroes
Besar | Merak, teroes
Moehammadijah,, Comite Parang.
Senen, 14/4, djam 7.29 berang
hargyan
Djoemenengan
Sri
kat ke Palembang.
Soeltan. Kami ditengah-tengah
Selasa, 16/4, djam 11.20 benja kalangan Moehammadijah,
rangkat ke Lahat.
disini, perloe menjaksikan ada
Djoem'at, 19/4, djam 10.
50
nja pahargyanini malam. Sri
berangkat
ke
Loeboeklinggau,
Soeltan
sangat.
menghargai
djam 1.20 berangkat
ke
Beng
kepada
apa - jang
diadakoelen.
kan oleh Moehammadijah tentang

Dan

TIDA

Sri

Do'a oleh Kyahi
(vc. Vz. H. B. Moehammadijah),
jang memoedjikan tentang kesela
matannja terah toemerah.

u dipakai dia djadi | DJOKJA.

1” tapi kalau kaga” dipa-

semoea

serta ra'jat semoea.

(Anip-

selamat.

MAKSOEDE

Soeltan jang bertahta sekarang- :
,Antara”
mengabarkan, bahpoen melebihinja. Penoetoepnja
wa dalam pertengahan boelan
menghoendjoekkan pepoedji ten- April '40, tocan Djoko Said setang kesoegengan - Sri Soeltan, lakoe ketoea. HB. PTTR jang
pandjangnja Joeswa Sri Soeltan berkedoedoekan di
Bandoeng
Selainat sedjahtera keradjaan Sri akan mendjalani Soematra oenSoeltan. Tetapnja Iman serta Is toek mendatangi tjabang2 PTTR
| lam Sri Soeltan, seteroesnja djoe dikepoelauan terseboet.

Pada hari Minggoe tanggal 7
|
April jbl. dengan bertempat di

in banjak- dipakai kian $
ilat.

jalah: soal bahasa

— rakan

@joemalis

| seperti sepatoe,

blahnja. Mengharap moga2

“niarang.

TOEAN POENJA KESENANGAN
HIDOEP DJADI TERGANGOF

lanannja
gar

belakangan ini

samboetan jang raTg. Pandan perdja-

ke K. Kampit, Mang-

(Oost-Billiton)

dan sekem-

. Ditanggoeng baik boeatan
INGRIS.
Minta gratis monster dan
boektikan.
Hoofd Agent boeat
Ned.-Ind.
NOOR & €0.:
Molenviiet West 94 — 96
Telf. 344 Bat.
Batavia-Centrum

chabar t. H. Jap akan

| balinja

perdjalanannja
'meneroeskan
ke Soematra-Selatan.
Boekhandel

,,Penjoeloe”,

Soeka-

boemi

Pertanjaan
rang lengkap,
ti mengingat2,

tocan itoe koehingga kita mes
boekoe

apa

dan

timbangan boekoe jang dimoeat
dalam s.k. tanggal berapa jang
toean maksoedkan itoe.
Harap kiranja toean tidak me
njesal kalau
kita
sampaikan

pertanjaan ini. Soedilah

sega-

lanja Ma
jang
djelas.
Penoelis Asmara, Pangkal Balam
langganan No. 20871 -

Permintaan toean oentoek memoeatkan toelisan
toean jang
t. kirimkan kepada kita, kira-

'

nja djangan menjesal, kalau kita
beri

itoe

baik,

tahoekan,

-tak

bahwa

karangan

dapat dimoeat.

Lebih

kalau toean mengirimkan

kabar2 jang mengenai
Oesahakanlah kesitoe,

ocmoem.
djangan

ketjil hati!
No. 19340. t. SoenardiSi- Talaga
Kiriman

postwissel soedah

ke

terima, 'acc. oentoek bl. April "40.

-

PEMANDANGAN.

arin adi

Penjara PN

hebat sekali antara orang2 pe-

| rempoean.
“demikian.

Doedoeknja perkara

car Paman, Sg Ian KD

Perempoecan bernama Bena,
jang tinggal dikampoeng tsb.

|

Patih jang bid aksana
oleh 5 orang
soedah dikrojok
1 Patih Ata
Oke
jang|
perempoean jang mendjadi te'sedjak mendjadi Wedana
tangganja di kampoeng tsb A-

$ memposkkan Inna janag:

ini dimadjoekan kedepan
andgerecht Mr. Corne-

"Iis hari Senen kemarin. Terdak

.wa 5 orang ditoedoeh telah me
mereka itoe,

di. Satoe diantara

daerah

Tiap-tiap tempat Gtari

cemoem, pendoedoeknja

ta-

Bena

jaitoe Alimah mengatakan ke|
pada hakim, bahwa ia telah di

Gambang

24.00

Kromong

23.00

»Antara” mengabarkan baroe2
tentang rapat anggauta PSPB
(Persatoean Sakerdja Paketvaart
Boemipoetra), jang haroes- men-

di poedja dan di hormatkan, ja— itoe makamnja Pangeran Segiri,
. konon tjeritanja marhoem Pange-

djaga

adalah sebahagian

sers

besar

bahwasanja

sat

Hari Minggoe kemarin doeloe,

Patih jang bidjaksana ini dengan
beambtenaar
ersama-sama

dan

personeel

dienst Prauwenveer
aan

oppas-

dikantoor agentschap tsb,

djadi boekan Prauwenveer,

aan

inka

agentschap dari

“pagi hingga djam 11 malam dengan tidak mendapat overwerk

—ran itoe poeteranja Pangeran Fadalam
tah Len kini bee
Ga

kantoor

pada

KPM

jang

meminta
hak
verlof sematjam
| jang berlakoe pada goedang per- soneel jang termasoek personele-

zaken. (,,Antara”).

|

-stuur sebawahannja telah mengoendjoengi makan itoe dan di
perbaiki, malah chabarnja telah
djoega akan
tjita-tjitakan
memperbaiki mesdjid di tempat

Dengan

Bandoeng

“mang soedah di tjintai pendoeknja akan tambah lebih di

Selasa
dengan pe-

dikrojok

li-

KAJA

:

Oleh

SAEROEN

19

1”.

Bajar

Rebo

|1Oj

Masoek

Kemis

J1I

|

Saptoe

.Bocat

ini masa

orang

pintar

— banjak, ja banjak sekali, tetapi
orang jang boleh dipertjaja tidak
kerdja'an,

djangan

Han

emah, artinja apa jang ter-

19.30
20.00
20.15
21.00
21.15
23.00
24.00
19

Adzan.

Pengadjian @ur'an.
Pemandangan oemoem.
Lagoe
gamelan
Djawa
dari Solo.
Berita pers dan Dagang.
Tanda waktoe
Lagoe Minangkabau.

Agama Islam
Kasidah Arab.
Lagoe popoeler
Lagoe minangkabau.
Toetoep.

lengganan akan

bertambah,” kata Moehasan.

mempengaroehi nafsoe bekerdja

kannja.

betoel”

djawab

madji-

,,Memang orang biasa

dikantor mendjadi kendor.”
Moehasan, kira-kira oemoer

mengoekoer.

26

boekan?
Bagaimana dalamnja
perkara belakang. Ini saja mengarti dari doeloe, tetapi kalau
orang maoe angkat sesoeatoe ba
rang haroes mengingat kekoeatannja diri sendiri lebih doeloe

mendengarkan

de-

Ia doehandel

nja lantas pindah

dengan chefbekerdja

di

soerat kabar. Boeat mendjadi
redacteur Moehasan tjoekoep

journalistiek ia menjatakan

ti-

bantoenja. Ia keloear sekolah
Mulo particulier, orang toeanja

| boleh dikata mampoe. Gadjinja
masih terlaloe sedikit boeat

| anja.

Saja kira djoogs, kalau kan-

tor kita lebih bagoes, lebih bo-

semoea-moea

dari

apa jang dilihat diloear doeloe, |

boekan?

Sekarang

oeangnja

ada, djadi bolehlah kantornja
agak besar, perabotan jang modern soepaja ' membangoenkan
kepertjajaan”.

20.30
21.00

Robert Pikler.
Berita disco.

21.30

Muziek

21.58
22.00

Koers.
Tanda waktoe.

22.01

Doea

karangan

Kemis
11 April
6.30 Pemboekaan.
, 6.31 Berita pers.
6.38 Gymnastiek.
6.50 Dari
plaat gramophoon
@).
7.00 Tanda waktoe.
7.01 Dari plaat gramophoon
GI).
7.30 Berita pers.
7.37 Dari plaat gramophoon
(II).
8.00 Toetoep.
“
11.00 Tanda waktoe. Perah!
11.01 Kamermuziek.
11.40 Agama Kristen.
12.00 Beberapa vocale potpour
ri.
12.30 Matinee-concert (I).
13.20 Berita pers dan Oedara.
13.33 Matinee-concert (II).

orang

Pi

pat kantoran baroe

boleh taksir doeloe, ia hargai be-

beli

sendiri

Kau

ma

Moehasan, asal

pak girang.

Lain tidak,” kata toean Achmad Basoeki kemoedian. ,,Nanti
djika poelang, atau
nanti sore
sembari
djalan-djalan tjoba sa-

Toean

Achmad

tanda

kai bolehlah ia minta

sebagai

presen dengan alasan boeat diroemah, sebab djikalau banjak
pekerdja'an ia sering djoega ia

bawa poelang,

dikerdjakan di-

Tanda waktoe pemb.
Berita

pers.

Djamoean teh (stadz).
Landjoetnja
djamoean
teh.
18.00 Vocalia.
18.30 Berita pers.
18.30 Orkest Albert Sandler
(stadz).
Landjoetnja Albert Sand
ler.
19.00 Paul Robeson.

18.45

19.15
19.30
20.30

3 '
3

Njanjian.

Muziek kamar
Cajuserie

B.R.V.

pengetahoean

popoeler,
20.50 Hans Bund.
21.00 Phohi-relay.
21.10 Pedato piano.
21.40 Symphonie no 2 in d-ma
jeur Op 73.
22.20 Njanjian.
22.45 Orkest.
23.00 Toetoep.

tas boeat kantor”.
»Baik toean”.
,Sesoedah itoe baroe

kita bi-

ia lagi

Basoeki

se-

senapan-mesin,
bekerdja

dengan

goembira dan penoeh pengharapan.
Sampai djam sebelas lebih t.
Achmad Basoeki di .kantornja.

Kemoedian ia merasa perloe boe

sa pastikan perabotan apa jang
kita perloe. Tentoe sadja lemari,

oeang dari Archipel-Bank. Boeat

medja toelis, korsi-korsi, rak boekoe dan lainnja, tetapi boleh dja

da

di moesti ada ini dan itoe bagaiwaktoe malam.
mana rocangannja kantoran jang
Besok soeroeh sadja meubel
maker ,,Wang Ong” datang boe- | akan kita sewa. Sebeloem kita da

at pertama
pertama

kalinja

kalinja

mengambil

ia menaroh

tangannja di atas

tan-

selembar

chegue.

la pikir

gian kegirangan sekarang djoega,
,Aan toonder f 300.—!”
Hal-hal jang

kebetoelan, jang

terdjadi dengan
mendadak roepanja sedang
melipoeti penghi-

doepan toean Achmad

Basoeki.

Begitoelah itoe hari terdjadi hal

njoem dan manggoet, mertandakan bahwa
pembitjaraannja ini
kali dengan
Moehasan
soedah
habis betoel. Moehasan
moendoer dengan membongkokkan diri, bocat menjatakan terima kasihnja sekali lagi. Tidak antara
lama soeara mesin-toelis di ka-

mat, di Perapattan atau mana sadja
barangkali
ada roemah di

pinggir djalan jang kosong pan-

beres sadja

toean.”

setoedjoe dan girangnja mendedjika
baroe
kepaia pa-

makan.

Toetoep.

Pendek

dan hati-hati djangan sampai kemahalan”.

poe-

lang kalau nanti jang baroe soe
dah ada, presen dari saja.” Ma
djikan dan PN
nam-

Ong

tentang ini hal saja pasrahkan sa

Baik

boleh bawa

Wang

rapa barang-barang ini.

“boeat kerdja diroemah.”
,Onzin.

Djamoean

menjoesoehkan.

boeat toekar tambah dengan pe
rabotan baroe jang kita perloe
akan pakai.”
Moehasan ketjele. Ia beranikan diri: ,,/Medja toelis jang saja
saja

Piano concert.
Soeara opera.

ga Soewarda itoe dan roepanja sehat dan goembira
selamanja!
Anaknja
membesarkan dengan baik! Di
roemahnja
ia
sedia
Bier
Itam dengan tentoe. Ini bier
membikin darah baroe dan
koeat.
Doktor?
poedjikan
dengan berhasil ini bier Itam
oentoek iboe' jang sedang

PA

biarlah

instrumen-

Programma

taal.
American Songs.
Militer muziek.
Das Meistersextet.

bilang, ba-

at taksir perabotan kita poenja,

pakai

11.00
11.30
12.00
12.40
13.15
14.30
17.00
17.04
17.04
17.25

"

April

Tanda waktoe pemb.
Berita pers.
Programma gembira.
Berita pers.
Aneka warna.
Lutter
Adabert
Orkest
.
Di Hawaii

baiknja koelawar-

marnja ' seperti

ngar ini penoetoeran. Poen
perabot
kantor
diganti
dan jang lama tidak akan
“kai lagi medja toelis jang

Elgar.

Toetoep.

dja Moehasan lihat-lihat di Kra-

boekan

| 10.30

dansa.

kepalang

Moehasan

10.00

14.30 Toetoep.

gaimana

Swing-muziek.

6.00
6.04
6.25
7.05
7.25
9.00
9.30

14.20 Berita pers dan Oedara.

Sesoeatoe

aa

Pala
»Itoe

TI

Tanda waktoe. Pemb.
Isi programma.
Lagoe gambang-kromong
Taman pemoeda.
Sawer soenda.

|13

| bisa piara roemah tangga. Dari
itoe ia beloem kawin dan ting| gal menoempang pada orang toe
'an,Ban jang Pat
i di kantor djangan dibawa

Rebo
10 April
Bandoeng 11192, Batavia II 197,
P.M.H.
Pemboekaan.
17.00
17.03 Isi programma.
17.05 Lagoe dolanan Djawa.
17.15 Taman Pemoeda.
18.00 Lagoe ketjapi Soenda.
18.30 Lagoe Hindustan dan Ur
du.
19.00 Coltuur Tionghoa.
19.20 Lagoe Tionghoa.
19.30 Berita pers dan Dagang.

Boenga rampai.
Arendsnest.

Kemis11

A-

Batavia

Isi programma.

Merkelbach-concert.

23.00

pers.

an Nan

oeatir, tidak keberatan tambah
ha'an, lain bangsa. Waktoe kan'personeel, tentoe sadja Moehasan
ab jang paling lama bekerdja - tor toean Achmad Basoeki diboe
Hai
tidak akan dibawah pe : ka, ia dipimpin mendjadi pem-

1 ini, kalau betoel neo

' Djawa Barat.

Ka

dak soeka bekerdja di peroesa-

pai “Hontoeb Dea

17.00
17.03
17.05
17.15
18.00
18.30
18.45
19.00
19.20

PENJIARAN NIROM TIMOER.

leh dipandang,

| 20.00

197, P.M.H. 45

koran

mempoenjai laga, tetapi kepanbanjak. Ini biarlah Moehasan ingat. Pa
nanti kantor semakin | daian koerang. Keloear dari
k dapat

Panem-

24.00 Berhenti.

liknja oeroesan diloear djangan

tahoen,

lagoe

14.30 Toetoep.
Bandoeng II 192,

Hindustan

orkest

Berita

ani Ta

rena tidak tjotjok

26

14.15

PH

besar di Kali Besar. Katanja ka

dalam gets

Ketjapi
brong.

(1).

rab.

Pemandangan

ngan penoeh perhatian.
loe bekerdja dikantor

BAGIAN V.

lagoe

III 50.

Pemb.

Roepa-roepa

waktoe. Pemb.

B.R.V.

Rebo
10 April
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.01 Isi programma.
17.03 Boenga rampai.
18.00 Omroep-orkest.
19.00 Berita pers dan oedara.
19.25 Njanji Deanna
Durbin
Tony Martin.
19.40 Kesoekaran pada pendidi
kan.

Lagoe gamelan Soenda.
Roepa2 lagoe
Tapanoeli

Ga

djadi disini djangan mendjadi
pembitjara'an diroemah, seba-

ta MENDADAK MENDJADI

13.45

5

Berita pers dan Oedara.
| 24.00 Toetoep.
Tino Rossi.
Ivonne Printemps.
PROGRAMMA NIROM.
Penjiaran Barat.
Doea potpourri Hongar.
.Archipelz, 99 dari 11.— t.m. 12.—
20.15 Penindjauan.
Batavia
a:
atas 205 m. West-Jav
20.30 De kwakers
125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182,
21.00 Omroep-orkest.
Cheribon 108, Pekalongan 92, Soe- : 21.58 Koers.
22.00 Tanda waktoe.
kaboemi 192, Oost dan Midden-Jasam7.30
dari
13122.01 Karl Schmitt-Walter (ba
va: Soerabaja
III
riton).
pai 2.— atas 25 m. Soerabaja
22.30 Muziek dansa.
196, Semarang 122, Malang, Djokja
181, Solo 188, Tjepoe.
23.00 Toetoep.

13.00 Strijkorkest Belloni”.
13.30 Berita pers.

Djoemat|i2

“ Hari Senen 1 April jang laloe di G&. Rawamangoen Galoer
telah terdjadi perkelahian jang

12.03
12.30

Senen |3

ntai? (Wart.).

— Satoe
2 LaSa

Roepa2

dan

waktoe.

13.45 Kliningan Soenda (II).
14.15 Berita pers.
14.30 Toetoep.
Batavia II 197.
12.00 Tanda waktoe. Pemb.

kete-

Minggoe| 7| TJATETAN

ini apa moestahil Patih jang me-

beradoe

20.15
20.30

II 192

12.03 Kliningan Soenda
13.30 Berita pers.

APRIL 1940

tjara kebidjaksana'an

'Perempocan

dan

pers.

12.00 Tanda

rangannja.

kesalahan.

— Tidak heran bahwa di tempat
' letaknja makam-makam jg.
datoek dari pendoe|

Djatinegara. Antara
Moe ean itoe jang sangat

njonja Amazar

Berita

6.40 Lagoe Melajoe Singapore.
7.00 Tanda waktoe lagoe Gam
- bang-kromong.
720 Berita pers.
7.80 Toetoep.

bekas2
Penoe-

Membetoelkan

Islam.

6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.03 Lagoe krontjong.

tadi.

Tidak sedikit poela djoem- |
blahnja kaoem prijaji jang berdarah Djatinegara.

Agama

Kemisi1ll April
192 dan 1150
Bandoeng II
. Batavia II 197.

Or-

22.00
23.00

Tanda

17.00
17.01
17.03
18.00
18.30
19.00
19.25
19.40
20.00

toean Minangkabau.

23.45 Kasidah Arab.
24.00 Toetoep.

6.30

P.M.N. 29
Lagoe popoeler.
Lagoe Minangkabau asli
dan modern oleh ,,Persa-

Toetoep.

P.M.N. 29.

Kemisili
April
an kefamilian dan ketoe10.00 Roepa2 lagoe Soenda.
| poekoelan dimoekanja.
11.00 Roepa2 lagoe Djawa.
toeran ini ia lakoekan demiki12.00 Roepa2 lagoe Tiong Hoa.
|
jang berkeramat.
“an kotjaknja, hingga poeblik
sedjak
13.00 Roepa2 lagoe Melajoe Se
Daerah Mr.-Cornelis
—
ketawa. Tidak dapat menahan
masberang.
hoeloe tidak mendjadi
djoega kiranja hakim dan para
13.30 Roepa2 lagoe Hindustan.
hoer, djika nama Djatinegara di | pegawai karena pembitjaraan
14.00 Berhenti.
singkan. Karena Djatinegaralah
kemas17.00 Roepa2 lagoe Krontjong
simboel
mendjadi
| jang
Achir
pemeriksaan ialah,
dan Stamboel.
hoeran daerah itoe. Sebab sedjak|
bahwa 3 diantara 5 orang itoe
aan
Pembatj
soerat2 ka- dahoeloe Djatinegara mendjadi
18.00
“kena
denda
masing2
f
2.—
Djatibar harian.
Kota daerah itoe, dan di
(Rep).
lagoe Gambang
18.30 Roepa2
negaralah di masa dahoeloe temKromong.
patnja orang-orang jang ternaVerslag rapat anggauta PEPB
19.00 Roepa2 lagoe Arab.
ma, sehingga kini masih di temMeester-Cornelis
mereka.
tjoetjoe
19.15 Pembatjaan @uran oleh
pati oleh anak
ia menoendjoekkan

Tanda waktoe Krontjong
Alam minangkabau.
Agama Islam.
Kasidah Arab.

22.00 Alam Minangkabau.

| kest ,,Sinar Kramat”.
24.00 Berhenti.

berlaipoekoel2. Waktoe ia berkata de
| kepentingan dan kejakinan- | mikian ini ia masih mendoeAntaranja tidak koerang2
koeng anaknja dan kepada ha9 sangat "mementingkan oe

kanaaKa

17.00
18.00

Katana

pemelihara'a an

'20.00
21.30
23.00
23.45

Rebo
10
April
Roepa2 lagoe Krontjong
Roepa2 lagoe Leloetjon.
. Kwa Toemboe.
18.30 Roepa2 lagoe Hindustan.
18.55 Pendjawaban
soerat2
dan rapport-rapport.
19.00 Pembatjaan soerat kabar
19.30 Roepa2 lagoe Djawa.
20.00 Krontjong
dan modern

tjampoer

n orang-orang desa, | istimewa: | moekoel perempoean
binatang:

H2

V.O.R.O.
Y.D.G.
8 gelombang
89.82 M.

Zender

terang,

tidaklah

pa sebabnja

| hingga polisi ikoet

ane

Lembaran ke doea Pagina

jang tidak disengadja atau dipikir lebih doeloe poela,
tetapi
mempoenjai akibat menjebabkan

satoe lelakon.
Sesoedah ia ambil oeang dari

bank,

sesoedah di sakoenja ada

lembaran tiga dari seratoes roe-

piah, ia menoenggoe tram di depan kantor Factorij. Tidak anta-

ra lama datang kendara'an terseboet dari Oetara. Toean Achmad
Basoeki naik .
Senen!” katanja waktoe conducteur pendjoeal kartjis datang
padanja.
Senen? Lain tram tocan, bela-

kang ini lijin 1, ini Ijin 3. Boleh
toean nanti ganti kereta di Har' monie.”
.Ini ttam kemana?
»Ke

Tanahabang

,

toean.”

tidak adil djika iste-

rinja sama sekali tidak dapat ba-

(Akan

disamboeng)

)

