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A Sea

Djerman dioesir naga
. Bergen

balik ke Noorwegen

Pertempoeran
Na

Lc o P d € Mp

Kemis

Pada laroet malam keadaan di

|| Elverum tenang kembali setelah
Djerman disemoea bamedan peperangan dipoe“Koel moendoer.
Pehak
Noorwegen
menioep
mblas semoea djembatan2 dibekang tentara Djerman dan seelah Seiatan Hamar jang telah

|lentara

paling seroe

PERTEMPOERAN. PALING SEROE

DALAM HIKAJAT

(Reuter). — Radio Roma menjiarkan be-

rima dari Amsterdam sebagai berikoet: pertempoeran
jang paling seroe sepandjang ingatan dalam

an Sana

| hikajat telah terdjadi didekat pesisir Noorwegen dan di Skagerrak.

irampas poelang oleh Noorwe-

Koerang lebih 1000 pesawat Djerman bertempoer dengan 600 pe-

gen. Dengan

“| sawat Inggeris dani hingga kini masih berdjalan teroes. Armada
Inggeris jang sangat tegoehnja kini bersiap oentoek

kan Pe

anna.

antara. mNoarwagea

PERTEMPOERAN
'

Stock

dikabarkan,

holm,

Ian

kapal2

perang

Inggeris

Mengoemoemkan,

| pers dan radio flottielje Inggeris.
| memaksa

| dan

Tiada. soldadoe Inggeris
Stockholm, K emis (Trans

ocean).
— Keterangan jang diberikan dari" pehak “soember-

atas perta-

rantjis, bahwa sepandjang pesi-

- DJERMAN DIOESIR
Stockholm, Kemis (Reu-

: ter). — 'Menoeroet soerat kabar

Dagbladet”

tdr).

njaan Stockholm tidak menegas.kan tentang berita2 jg. disiarkan
o:eh agentschap Inggeris dan Pe-

marinier2.

»Svenska

tangkap

soember Noorwegen

masoek di fjord Narvik

moelai dengan mendaratkan

tentara

. Djerman

dan Roes.

...... menoeroet Reuter dan Ha
3 ' vas jang -kerap-kali mendapat

dan. Finland

:|
jang

ea

vas selajop kalah. |

Sa

AN 1 BA

batiag,

“Ia

mendapat per

“nga,

Jar

Al-

|
|
|

Inggeris

jang melakoekan

ngannja
terhadap
mendapat kegagalan.
(Liat

samb.

sera-

itoe

didaratkan

di Narvik, Thron-

Giteim “Bea

dad Stavanger se-

Dierman:

pagina

KETERANGAN

III)

ter). —' Hambro mengoemoemkan
soepaja komendan dan kekoeasaan tentara Noorwegen dilekas.
bagian
Oetara - dengan
moengkin : mengadakan perhoe-

"| pertjaja diberitakan, bahwa Mus| tobalas: HOngegoakan oentoek

boengan dengan tentara Inggeris.
Lebih lIandjoet-dikatakan, bahwa
divisie Noorwegen jang ke 6 telah
dimobiliseer di Noorwegen

bagian Oetara. Hambro berhasil
| mengadakan perhoeboengan deIT ngan pemerintah-Noorwegen

dan

menegaskan, bahwa pada laroet

CHURCHILL TENTANG PEPERANGAN
Londen, Kemis (Reuter). — Dalam Lagerhuis
Churchill memberi keterangan sebagai berikoet: ,,ke-

tika dilakoekan pertempoeran dengan angkatan pasoekan moesoeh maka pemboeroe

pers Belanda
di Ne
i aa. kabaran:

| wegen. Pemboeroe. torpedo

sebeloem melakoekan

gerakannja. Keadaan seroe-

“poelau2 Faroe.

Papar

lagi

hari

ini di-

Kemis (Reumakloemt jg.

di Elverum oleh pe-

mintah Noorwegen kini di disil Bergen telah dibangoenkan

delensie Noorwegen. Lebih lanah

Poelau2 Batan
- Island minta pertimbangan Labuh landioet.
akan dikembalikan lagi kepada Denemarken,. djika. Denemarken
ini bebas: daripada pemboedakan dari: Djerman”.

sedia menentang
serangan

minta keterangan
Halifax

mentaar atas saran2 negeri se
koetoe jang ditoedjoekan kepa-

da-negeri2 netral soepaja mere
ka meminta
kepada
Inggeris
dan Perantjis oentoek memberi
pertolongan kepadanja.
Dika-

takan, bahwa saran-saran seroe

“Garis

pertahanan

Noorwegen

kini di Djupvik minta
Narvik.

sepoer

berobah

dan tidak akan diro-

bah...
Nederiand koerang mengarti

Den

Haag,

Kemis (ANP).

— Dikalangan dalam
negeri
“kedoedoekan

pa: itoe tidak dapat menggem-

tral.

berhoeboeng dengan peristiwaperistiwa di Noorwegen. - Maka
dari itoe bagian pedato Halifax
jang kemarin dilakoekan jang

doekan Belgia dan jang oleh ne
geri2 jang berperang sekarang

mendjadi.

dan loear
negeri ne-

birakan “Belgia. Beroelang-oelang diterangkan betapa kedoe

poesat perhatian

tertera dibawah ini telah menarik perhatian:

,,Saja rasa dalam

kedjadian2 ini bagi negeri netral
berkewadjiban

moelai

moraal

sekarang

oentoek

mengadakan

tocat moengkin akan memberi- : perdjandjian-perdjandjian, karekan bantoeannja kepada tanah
na negeri2 inilah jang
moedah
air. Belgia

| tembakan2,

dan

"tang

koeat

ngan
paraatnja
tentara jang
eat dan jang tetap dalam poe
bacanya
oentoek dengan se-

moendoer

dibombardeer

2

dan

hasil menggagalkan: gerakan tentata Djerman disepandjang
djalan sepoer dari Narvik.
Pehak
| Pjerman terkedjoet dan dilempar

“Glow

dinjatakan adanja alasan
ck mengatakan, bahwa tenKema
disana telah diten-

bagoe

ini telah diakoeinja.
Kedoedoe
kan Belgia dibantoe poela de-

tentara Noorwegen

torpedo”

Worm” telah ditenggelamkan. Kita tidak. merampas
poelang pelaboehan2 Noor1-

tenggelam, tetapi anak kapalnja mendapat
pertolongan. Pemboeroe
torpedo
Zulu. telah menenggelamkan kapal U didekat Orkneys..
Kapal perang DjerChurchill.
“man ,,Scharn Horst” telah dikena oleh ,,Renown”, tetapi kruiser
»Hipperklasse” mengangkat djendela asap dan kedoea2nja melarikan diri. Sebocah bom terbesar kapal ,,Rodney” telah dikenanja.
“Tetapi pantserdek memberi perlawanan jang mendjadikan tidak
adanja keroesakan.
— 'Kopsir dan 3 lainja mendapat loeka. Churchill menjatakan
adanja berbagai serangan dari armada Inggeris terhadap kapal2
perang Djerman jang moengkin membawa hasil, tetapi oentoek itoe
semoeanja beloem Peanpati boekti .jang njata. Kita mendoedoeki

" ber-

“malam

Alhasil serangan kilat dari pehak Tionghoa terampasiah 26
tempat strategis didekat Nanchang.

Gurkha

K
Tentara segar datang
B erlin,
Kemis
(Transec gan). — Tentara Djerman jang

| Nederland

Rom e, Kemis (United Press).
PA yaa Dari -soember jang boleh di-

oentoek

ss

Trondheim

Bergen dirampas poelang
St ockho Im, Kemis (Reuter). - Menoeroet berita telefon
Stockholm, Kasi: (ea
jang -diterima oleh soerat kabar
BERSIAP DISEPANDJANG PESISIR
ter). — .Menoeroet-soerat.kabar ,Nyadagligt
“Allehanda”
“dari
Kemis( ANP). — Berhoeboeng dengan ke4 'Den
Haag,
,»Dagen. Snyheter”. “pemerintah
Bergen menjatakan, bahwa pagi
adaan internasional jang sangat boeroeknja, maka. disepandjang Noorwegen telah berangkat dari
ini-Bergen
didirampas: poelang oleh
| pesisir diperkeraskan tindakan-tindakan militer daripada jang
Eiverum .menoedjoe Nybergsund
Noorwegeri.
sekarang telah didjalankan.
berita lebih landjoet menjatakan,
Perantjis membantah
taliwa Radja Haakon masih ting| doekannja . dan karena kesala' Belgia siap
Hinata
Paris,
Kemis (Reuter): —
gai di Elverum.
han sendiri
telah
mendjeroeDengan opisil dibantahnja, bahmoeskan
kedalam
lembah
pepewa kapal pemboeroe torpedo PeDen Haag, Kemis (AN.
“ DJERMAN MENEBADIANG rangan”.
.
ranfjis ,,Tartu” telah tenggelam
P)—— Dari Brussel dikabarkan,
Paris,
Kemis
(United
Makloemat jang dikeloearkan
di Laoetan Oetara sebagaimana
bahwa soerat kabar ,,Belga” tePress). — Kalangan jang berpagi
ini setelah melangsoengdisiarkan oleh radio Djerman. '
lah memoecat makloemat sebaKogasa mendapat kabar jang poekan
sidang
kabinet menjatakan
gai
berikoet:
,,dalam
kalangan
tioek pimpinan tentara mengetagaris
tertentoe
daripada politik
Bersatoelah'
dengan
Inggeris
politik
Brussel
pada
hari
ini
bahwa
hoei . tentang tanda2,
pemerentah
Belgia
jang tidak
Stockholm, Kemis (Reu- beroelang- oelang diberinja koDjerman akan melakoekan tera-

#1 - Mussolinie bersiap

Belgia dan Nederland merasa
chawatir dan bersiap-siap.

nja.

Stockholm,
te). — Menoeroet

tempat.

“Frikan Djerman

djangan dimedan Barat.

Li

|

Unnevalle

bagai

PEMERINTAH NOORWEGEN
PEN:

poekoelan- 'boekan pihak Tjecho
Polen

Menoeroet

Belgia

Ke

Slowakai,

|

—

pa itoe terdapat poela didistrik
Djerman : membantah
Troedelag “ dibelakang - Trondi Kenek aa djam 8.45 “pagigi
“Berlin, Kemis (Reuter).
dheim.
Reuter mendapat kabar, bahwa F— D.N.B. Sebaran berita jg.
. menjatakan,
bahwa »Bremen”
dan Tinendkjrai. Na poe- |-telah tenggelam dilaoetan Noor- !
lang dan marine Inggeris didawegen. Dikatakan olehnja, bahwaratkan di Narvik itoe -semoeanja
Bremen” “berada dengan
sela: beloem mendapat kepastian.
Ha dipelaboehan. Th

Karena..

ek

Pemerintah
Noorwegen
dari
Elverum pindah ke Nybergsund.

A8 poelau2 Hvalere dan lain2
tepipat diterima kabar, bahwa diberbagai
tempat dipesisir nam-k kapal-kapal-Inggeris jang kiramja telah mendaratkan tentara-

siri Noorwegen terdjadi pertem
poeran-hebat dan bahwa diber-

Inggeris telah mengoesir tentara “Inarine Inggeris: Menoeroet beriDjerman dari Narvik. Sedang. ta-berita jang diterima dari Nooritoe menoeroet soerat kabar ,,Da-| wegen- didaerah. Noorwegen ti
dak “terdapat seorang soldadce
gen Snyheter” pehak Noorwegeri
Inggeris:
.Pangkaian2 jang didiberhasil Ban poelang Ha-

Aan
2
Polen dan Fin
| land-tidak bisa djatoh mann

-

Pertempoeran . dilaoet
dan
oedara
antara
1000
pesawat
Dierman dan 600 pesawat Inggeris.
t

Inggeris gagal
Kemis
(Reuter).
— D.N.B. mengarbakan pesawat2
se

dile-

daratkan di Oslo dan Bergen.
(&. . Djerman dilawan

“Ta anga

Inggeris mengoesir
Djerman
dari Narvik dan Hamar dirampas
poelang oleh Noorwegen.

takkannja perioek2 api dipesisir
erah laoetan Zweden disebelah
an

diantaranja

TERPENTING

gagal sadja.

Zweden

tentang

JANG

TANGKAP"

'Inggeris mendaratkan tentara
IStockholm,
Kemis (Reu-

Radja Haakon soeroeh

|

Admiraliteit

ter).

hampir se-

monkarsan tonpedo- .dan kapal! selam.

Marinier innger mendarat
New. York, Kemis (Reuter). — Menoeroet berita-berita

dike-

SOEROEH

Stockholm,
Kemis (Reuter). — Menoeroet kabar pehak
Djerman menitahkan oentoek dengan
djalan
bagaimanapoen
djoega menangkap Radja Haakon.
Oesaha itoe sampai sekarang

Perioek api Zweden
'Stockholm, Kemis (Reu-

BERDJALAN 'TEROOS

Kemis (United Press). — Dari Gothenburg

banjak

jang berada

ini
telah terpentjil
istrik
peali dari oedara.

| pandjang. malam berdjalan dengan teroes meneroes. Jang toeroet
| dalam pertempoeran dahsjat itoe paling sedikitnja ada 10 pemsn ek boeroe torpedo Djerman dan kruiser, 10 kapal pengangkoet Djer-

| iman dan beberapa

tindakan ini, maka

ntara Djerman

memoetoes-

dan Denemarken.

bahwa pertempoeran di Skagerrak pada

HAAKON

menerangkan

de-

rgan njata-njata, bahwa dengan
menoeroeti

saran2 negeri loear

berartikan

melepaskan kedoe-

menimboelkan
sie. Inggeris
tiap2 waktoe
kangan
ini

peperangan agresdan Perantjis pada
pada: boelan beladapat mendoedoeki

tiap

|

|

pelaboehan-pelaboehan.

Noorwe-

gen. - Hal seroepa itoe moengkin
kedjadian,
djika negeri ..netral
pada waktoe meminta bantoean”,
Berhoeboeng-dengan oetjapan-

oetjapan ini, maka wakil-Nederland di Londen dengan segera
meminta

keterangan

lebih tan-

djoet kepada Halifaxs wakil Nederland -itoe berhasil meberikan
raport sebagai berikoet: ,,Halifax

memberi

djaminan

kepada wakil

Nederland, bahwa bagian pedatonja
jang moelai dengan ,,hai

seroepa

itoe”? sama: sekali tidak

mengoelangi perkataan tetapi sama sekali mengenai peperangan
dengan tiada perdjandjian. Pepe-

rangan mana oleh Halifax dinjatakan tidak moengkin datang dari pehak Inggeris dan Perantjis.
Keterangaan ini memberi kepoea-

san kepada kalangan Nederland
dan

dapat menentrainkan 'kecira-

| watiran jg. timboel karena desas
desoes adanja penjerangan atau
hadjat

“lainnja”

“atau

apapoen

djoega jang menjebabkan

Neder-

land sebagai keterangan Belgia
sebagai tetangga di Selatan ialah
oentoek dengan sekoeat moengkin ' mempertahankan

kemerde-

kaannja. Menoeroet kabar wakil
Nederland jang pada waktoe Halifax menoetoep pedatonja . itoe
hadlir poela dengan segera berdiri karena sebagian oetjapan
Halifax
itoe moengkin menim-

boelkan

kesalah

pahaman.

tidak diharapkan. .

jang
:

“Melihat sekaliannja itoe, dan

Perkara pemerasan di Bekasi

| melihat poela betapa keras se8”

Dari Bekasi

rangan? Inggeris, teranglah ki-

Sekali lagi terdjadi pertaroe- |

sebalik-

Inggeris,

mengamoek

n jang loear biasa besarnja nja, kalau Inggeris jang mendilaoetan Skagerrak, jaitoe me- | | doedoeki Noorwegen, moedah
noeroet Radio-Roma jang men- : yoela ia memoekoel Djerman da
.

dapat berita dari Amsterdam

terdjadi

sedang

di Skagerrak

.pertaroengan laoet dan oedarc
jang kebesarannja beloem ade

bandingannja selama doenia in

ada. Kira-kira seriboe boeal.
pesawat Djerman perang dioe:
dara lawan eram ratoes boea!
pesawat Inggeris jang hingg
sWat ini masih beloem selesai.
Poen beberapa tjabang dari
pada armada Inggeris jang sa
ngat koeat sedang mentjoba mu 1
laoetan antara De

nemboeskan

ri samping.
aku
Soekar

vahwa

bertereak2

pemboenoehan jang ngeri.
koetika

Gandjil, boekan?
Sebaliknja, soekar poela akal

Wedana

#joekoep bahwa Inggeris soedah
Bermereboet
lama hendak

toe waktoe poen dianggap seba-

gai pertaroengan jang paling be
tambo riwajat doesar dalam

disebabkan karena

“leh djadi

Deen itoe
| bangsa Noor dan
djoega doeloe?nja terkenal seba

nia, tidak hanja disebabkan 0-

leh banjaknja kapal2 perang da

gsa Germaan djoega.
ri kedoea belah pehak, tetapi di | gai ban
sa

poela oleh kekoeatan

sebabkan

dari | ' Tetapi itoe semoea beloem bi
s1 kita poetoeskan.
Nana sendjata dan alat jang di
ni joer-hantjoerkan
oentoek

“pergoenakan

mona

itoe.

boeng djwa

Maloem beritu2. masih mem|
bingoengkan, dan roepa2nja le-

bih banjak bohongnja daripada

benarnja.
Pehak Djerman itoe waktoe
a”
22 boeah slag | “Lebih banjak »gandjilnj
t mempergoenakan
— schip dan pehak Inggeris 28 boe daripada ybiasanja”.

Selain daripada
Djerman

itoe pehak

mempoenjai5 boeah

kruiser besar dan 11 boeah krui |
ser ketjil, sedang pehak Ingge- |

— ris 9 bocah kruiser besar, 8 boe
ah kruiser jang berlapis wadja
dan 25 boeah kruisers ketjil.

Ketjoeali itoe kedoea belah

Stockholm,

| dan Throndhjem dan moengkin digega, Hara

Demikian berita itor.
Perkataan ,direboet-kemba-

dan lain-la- |

in lagi.
Sekian banjaknja ,,alat-peng
hantjoer” itoe hantjoer-menghantjoer dilaoetan Skagerrak

li” memberi “perasaan bahwa
.jang koeasa di Bergen, Trondhjem dan Narvik. itoe Inggeris,
laloe dirampas oleh Djerman ke

moedian Se

— jang tidak. loeas.
:
Itoe waktoe Djerman keroe| sakan 1 kruiser, 1 slagschip

dipasang dalam

Pada

“3

Oemoem”.

Tjelakanja lagi begini

pada

tidak ada jang ditangkap.

,,Bataviaasch

an ,,Pemandangan

ton.
— pekak Djerman ada 2.551 djiwa
melajang, 507 orang loeka dan

: Uni-

ipehak Inggeris. Moengkin diki-

6.097 djiwa melajang, 674 orang | ra ,soedah” terdjadi.
Poen Reuter sendiri memaloka. dari 171 orang ditawan.
kai perkaaan

- Dita dihitoeng2 nampak Ia
menangan ada pada pehak Djer
. man, tetapi

,direboet

kemba-

li (heroverd)” jaitoe dalam beritanja jang berboenji begini:

perta-

roengan jang merocepakan dja. gal manoesia itoe tidak memba |
“wa pengaroeh soeatoe apa ke-|
pada kedoea belah pehak, mela- |
kedoea belah makin se- |
ngit djoea dalam peperangannja, dan kedjadian2 jang berikoetnjalah jang menjebabkan |
lontjeng Versailles moelai men
— dengoeng-bersorak.
Kini terdjadi pertaroengan |
“loear biasa lagi di Skagerrak,
| dan...... ternjata melebihi perbooianain Skagerrak dalam Pe
rang Doenia, karena alat2 lebih

banjak dan lebih modern, serta

tentara oedara ikoet beraksi.

nja sakit.
Dokter pelaboehan jang naik
kakapal terseboet,
mengang-

Majatnja

si korban

angkoet ke C.B.Z. dan

di:

Imar te-

roes ditahan oleh politie.

djika orang
gap ada baiknja
sakit itoe dipindahkan keroe-

depan,

14 boelan

ini digedoeng

Pengendara

naik

rang orang datang menghampi

rinja dan menikamkan belatinja
diperoet Soekardi, jang sama se

lagi.

keterangan dari
Economische Za-

Menoeroet
Departement

“Berlin
(Reuter).

—

10

Apri

Seboeah

ma'-

loemat dari pimpinan tenta“31 Djerman menjangkal ten-

- tang direboetnja-kembali Ber

: gen dan

nn

Trondhiem

oleh pa-

Inggeris”.

:

kali tidak tahoe, bahwa bahaja
macet lagi mengantjam djiwa-

ken dengan perantaraan Balai
nja.
|
Poestaka, ongkos pembikinan
: Si pemboenoeh dengan segegeretan kotak paling ketjil ber- ra melarikan dirinja. Toekang
tambah-mahal. Oleh karena'itoe - betja jang malang dirawat di
diperbolehkan oentoek menaik
kalau perdagakan harganja,
ngan ini didalam perdagangan
E:
besar (groothandel).|
Soedah oemoem
diketahoei,

bahwa -dalam-boelan October
1939 naiknja soedah 10 prosen,
dalam boelan November 1939
171/, prosen.
Sekarang dibolehkan nstidih.
gi mendjadi 33 sepertiga 2
sen.
5
Dalam
pada itoe harga B.
lam perdagangan ketjil masih
lan November

Menoeroet

: Ziedaar

!

:

Ketjoeali 'memakai perkata:
djoega
an ,direboet kembali”
agak gamdjil karena... 8...
di Berlin ada Reuter.
.

Kalau kita ta”

'menggandjil-

kan” berita2 demikian, seakan2
akal kita ,,mandek”.
5 ya

mat 174

A. Tj.

pendengaran kita,

Si pemboenoeh itoe dikenal orang
sebagai ,,tjabang atas” di salah seboeah roemah pelatjoeran.

Perkara - ini moengkin disebabkan koepoe2 malam.
Roepanja dengan toekang be

tja itoe

si pemboenoeh merasa

dirinja mendapat saingan.
Demikian pemboenoeh terse-

naikkan harga ketengan itoe la
gi.

Boekan

dia soedah bertjek-

tjok dengan orang jang diboenoeh olehnja.

boelat. Sebetoelnja harga waktoe itoe harga masih tetap 2

rakjat,

— Pada sementara itoe politie tak
lama lagi mendapat pengoendjoekan2 tentang pemboenoch-

toebroekan

1939 harga ke-

pergoeroean

lang ke Rachmatoellah.

kan, bahwa oleh karena soeatoe

tengan soedah naik 2-sen, agar
soepaja mendapat. harga jang

Nomor

C.B.Z., dan Rebo pagi dia poe-

nja, dan dengan tjepat seorang
Menado dibekoek, bernama Hen
druk Rotikan. Dia mengakoe
kesalahannja, dan menerang-

boet pada malam itoe kiranja te

lah mentjari

Kra

naik sepeda.

54

1417.

Dalam soerat oendangan jang
disiarkan oleh hoofdbestuur:
Perdi berhoeboeng. dengan malam pertemosan
nanti malam .

oentoek. menjerahkan peladjar
peladjar Instituut “ Journalis-

lantaran dengan
Dengan

sengadja

ia
menoebroek betja itoe. Si
pemboenoeh ternjata djadi marah dan menggoenakan belati-

nja. (Rep.)
Berita P.T.T.

Ke

Nieuw-Zeeland

telegram

1. acme commodity and phrase
code (acme), 2. new standard

tiek dan Pengetahoean Oemoem
setelah
menempoeh: oedjian
penghabisan, diseboetkan, bahwa tempatnja ialah
Pergoe
roean
Rakjat, Kan
mat
147,
Ne

three letter code (stanter): 3.
standard halfword code (stanhaf),
Pemberantasan

- Ini sebetoelnja ialah Krattat

t.b.c.

Angka2 dalam boelan Maart
dari Consultatiebureau S.C.V.T.
di Betawi seperti berikoet:

174. Dari fihak H.B. ada permintaan agar soepaja mereka

»

betja ditikam mati.

Ketika Soekardi, seorang pengendara betja malam Rebo jbl.
sedang di Sedepmalemweg, seo

Harga gerttan kotak ketjil .

Moelai

soedah
laloe
melandjoetkan
(Aneta).

Apakah -itoe? Tjoba lihat advertentie dilain bagian.

jang mendapat oendangan itoe ' | Patilnt baroe
tidak ragoe2 lagi tempat 8ege- | Patifnt lama
doeng tsb., jaitoe dekat djalan Consulten
masoek ke G. Kenari. Med
Doorlichtingen
ialah djam 8 malam.
Rintgenfoto's
' Ketjoeali diadakan cepatja. Pneubijvullingen
ra,akan diperdengarkan djoegaa | Sputum onderzoek
pidato t. Mr, Soemanang ten-" | Bloedonderzoek
tang ,,Modal Bergerak”,
|.“ Huisbezoek
G3
!

setengah

“toean

tiga meninggal

Oemar

Mangoes,

bekas kapitein Arab dahoeloe
Betawi.

di

Dibawah ini kita sadjikan sedikit tentang riwajat penghidoepan
almarhoem toean Oemar Mangoes, jang dalam doenia
oeangan di Betawi adalah termasoek seorang jang terkenal.

. Toean

Oemar Mangoes men-

kapitein

Arab

di

Betawi

1901—1930.

Dalam

tahoen 1911 beliau mendapat
bintang Trouw en Verdiensten,
dalam tahoen 1920 bintang Orde
van Oranje Nassau. Almarhoem
toean Oemar Mangoes itoe berbahagia

poela

soedah

mendapat

seboeah bintang kehormatan dari
Pemerintah Toerki.
Sebagai

ma

terseboet

almarhoem

Mangoes

diatas,

-toean

na-

Oemar

dalam doenia

keoea-

toe mengchawatirkan.

perdjalanannja.

dibitjarakan depan chalajak 4
soal jang perloe mendapat gr
hatian dari oemoem.

djam

doenia

nah
Petodjo
Betawi.

Disitoe akan

oleh pak Wongso.

Kepada
Aneta
diwartakan,
bahwa dalam oesia 84 tahoen
malam
Kemis
jbl, kira2 pada

mah sakit. Oleh karena itoe ma

Malam
jang
»Black Condor”

bioskop ,,@ueen Theater” di Glorapat
diadakan
dok. akan
diorganiseer
akan
jang
oemoem,

terke-

ngan terkenal, jaitoe sebagai seOrang jang kaja raja. Dalam ta-

ka orang sakit itoe diambil dari
kapal. Keadaannja tidak begi-

Soedah pernah kita oemoemkan, bahwa nanti hari Minggoe

ted Press seakan2 tahoe bahwa

| moela2 jang hendak mendoedoeki Bergen dan Narvik itoe

pehak Inggeris adalah

sebenarnja

dan menjerahkan

Nieuwsblad”
dengan hoeroef
jang besar2, dan di Nirom II di ' sen. Oleh karena itoe waktoe ini
perkatakan djoega dalam bagi- tak ada alasannja oentoek.me-

berlapis wadja,

dan 8 pemboeroe torpedo atau
— sama sekali sedjoemlah 119.750
manoesia

diri

tetap 2 sen. Sebab dalam hoe-

Ganajit boekan? Dan . . .. lebih gandjil lagi
kata2 ,/direboet kembali” “itoe

2 boeroe torpedo jang kesemoeanja berdjoemlah 60.730. ton.
Inggeris kehilangan 8 krui—.

'Keroesakan

O-

leh Taggart.

— toa, 4 kruiser ketjil dan 5-pem |

ser, 8 kruiser

10 4:

pril (United Press). — 'Dengan opisil dibenarkan, bahInggeris: dapat
' wa orang2
mereboet
kembali - Bergen

. pehak mempoenjai banjak seka
li kapal penghela-armada ketjil,
'pemboeroe-torpedo

jang. gan-

Mari kita SN
djilnja, jani apa

bab salah seorang penoempang-

4 fatsal jang perloe diperhatikan

gen, tetapi 10 hari sebeloem tiba waktoenja soedah didahoe-.
. boloei oleh Djerman, atau.

Pertaroengan di Skagerrak i-

ia me

dimana

jang

dikotastnk

dari tahoen

| Penoempang kapal jang sakit

isteri

mal

djadi

Ass.|

sang

kantornja

Tamboen,

njerahkan
goloknja.

ke

Tak,

Rebo sore tiba di Tandjong
Priok kapal pengangkoet barang
kepoenjaan
Amerika,
»Black Condor”. Kapal itoe me
minta pertolongan dokter, se-

itoe djoega

mengadap

kita menerima, bahwa Djerman

— nja kepada Djerman.

|

mati. Sesoedahnja melakoekan
pemboenoehan tadi Imar teroes

ta ini tentoe dengan sendirinje menjerboe goena membela De::e
ingat kepada pertaroengan di 'marken dan Noorwegen dari se
pedjoega dalam
Inggeris, meskipoen '
Skagerrak
rangan
a
rang-Doeni jang lampau, jang 'Transocean mendapat boekti2

boleh

nja sendiri.

Seorang nama Imar telah bo
noeh isterinja dengan golok. Se

maoe ditolongnja.

dikata besar pengaroeh-

| “Pi sebetoelnja boeat keperloean

dikampoeng
Djarakasta,
' Tamboen, telah terdjadi satoe
Ya

'olong, jang tidak minta tolong

|

bahwa oewang tadi oentoek me
njokong isterinja pendjahat2
jang sedang diboei, akan teta-

wa kemarin malam kira2 dj am

serang opisil kepada Djerman.
“njata2 minta tolong
Jang
“Finland dan Polen) tidak di-

kepadanja,

memberi tahoekan

Dari Bekasi dikabarkan, bahi

dan

minta tolong

oewangnja

memberikan

f 1—, karena takoet hendak di
boenoeh dengan golok. Sarip

Boenoeh isterinja sendiri

ini

dak poela ada perma'loeman

beri:

Djika orang Pa

Noorwegen.

Pemerintahan Noorwegen tidak

Noorwegen itoe.

nemarken wa

Inggeris datang hendak

Ma'loem hingga pada saat

lah

“dan toedjoean serta Poetoesan2
Konperensi Persi di Koeningan
jbl.

kita pertjaja,

menolong

ma Sarip bin Kili, dari kam-

s»ANTARA”
mengabarkan, |
poeng Oedjoeng menteng, jang
bahwa atas oesahanja tjabang
ditoedoeh telah melakoekan pe
Persi Djakarta
pada tanggal
28-29 April '40, moelai djam 8 merasan dengan antjaman hendak memboenoeh kepada pendigedoeng Permoefakatan Indodoedoek kampoeng Kaliabangnesia, Gang Kenari II akan di| nangka, antara mana kepada se
oemoem,
rapat
langsoengkan
"
oentoek
menerangkan
: Azas!»1 Orang bernama Katoel, jang te

Dari Noorwegen dan Dene'marken Djerman bisa moedah

Orang

tangkap seorang Indonesier, na

— Rapat Oemoem Persi

boet ,,tempat”.

'e ce repete.

meninggal

kita dapat ka-

bar, bahwa politie disana telah

ranja bahwa sesoenggoehnja ke
| doea belah pehak sedang bere-

AJAT beroelang, Vhis-

Toecan Oemar Mangoes

434
954

1386
737
102
971
563

517
445

hoen

1920

beliau

.mendjoeal

kepada

ta-

Gemeente

Poen
dalam doenia perhimpoenan namanja tidak asing, ter-

cetama dalam kalangan Al-irsjad.
Dalam tahoen 1914 beliau adalah mendjadi Beschermheer AlIrsjad

serta

salah

seorang

pe-

noendjang jang terkemoeka. Maka oleh karena itoe dalam Jubileum-Congres
Al-Irsjad dalam
tahoen jang soedah laloe di Soerabaja, nama almarhoem Oemar
Mangoes itoe tertoelis ,,dengan
tinta
mas”
dalam riwajat AlIrsjad serta diperingati poela.

Achir-achir ini beliau — sebagai diwartakan kepada kita —
mendapat
kesoekaran
dalam
oeroesan keoeangannja. Sebagai
tanda” Pemerintah
menghargai

diasa-djasanja dahoeloe,
oem

toean

mendapat

Oemar

bantoean

almarMangoes

2 tahoen

manja dari Pemerintah.

la-

aiIOemar

Mangoes.

Rebo sore djenazah almarhoem
toean Oemar Mangoes ditanam
dipekoeboeran

Arab

Tanah

Abang di Betawi. Perhatian ada
besar, teroetama dari masjarakat
orang Arab.
Sesoedah diadakan pembatjaan

do'a

sebagai

biasa,

beberapa

orang jang hadir berpedato meinbitjarakan | djasa2
almarhoem

toean Oemar Mangoes.
Antara
lain jang meninggal doenia itoe
berdjasa

sangat

poenan ,,Al-Irsjad”.
Kemoedian

boeat

toean

perhimAbdoellah

Badjeri atas nama sanak keloeaiga jang soedah poelang kerach-

toellah mengoetjapkan terima kasih
atas perhatian dan toeroet

berdoeka tjita sekalian orang ig.
hadir. Perkataan terima kasih ig.
choesoes
dioetjapkan — kepada
toean Goebernoer' 'Djawa Barat

dan

toean

resident: Betawi,

jang

diwakili toean assistent-resident
ter beschikking, kepada patih dar:

hoofddjaksa Betawi jang datang
atas nama boepati Betawi, kepada directeur Escompto, toean G.
J- Govaars, kepada directeur
Sluyters & Co.,. tocan H. van

Overeem dil,

Achirnja dibatjakan telegram2
toeroet berdoeka tjita, teroetama

dari
Irsjad”.

pelbagai
Antara

man-Siswa

tjabang

,,AI-

telegram2

itoe

ada seboeah dari pengoeroes besar bagian isteri perhimpoenan

»Al-Irsjad”,
jang berkedoedoedi Pekalongan.

$

Meester-Cor-

nelis.
Nj

: Tjokroatmodjo
Notosoepadmo

an

Siapa jang patoet disalahkan?

Daerah Kebajoran terkenal se
bagai tempat jg. ,,angker” dg.
terdjadinja roepa2 kedjahatan.
Demikian di Kampoeng Doekoe

jang mendjadi bilangannja, poli
tie disitoe
seolah-olah sedang
menghadapi soeatoe teka-teki.
Telah

terdjadi beberapa

ma-

2,

lam jang lewat hampir pada tiap malam terdjadi pembongkaran dengan

Maen

djalan menggasir,

meski jang dapat ditjoerinja ti-

“

dak harga
seberapa, misalnja
tjoema
rokok dan sedjoemlah
wang 15 sen.
Mendjadi pertanjaan politie,
sebab bekas gasiran itoe moesta
hil dapat dimasoeki oleh orang
jang soedah dewasa.
Ternjata bahwa dalam hal ini
dilakoekan oleh anak-anak jang
beroesia antara 8 - 10 tahoen.
Mereka dapat ditangkap dan
mengakoei
atas kedosaannja,
bahwa mereka ta' tahan ketagian rokok,

.

djalan lain ta' ada.

Mereka toetoerkan djikalau
siang mendatangi waroeng2 de
ngan menjaroe mentjari tjitjak,
dan djika jang poenja waroeng
lalai, mereka

mentjoeri.

Kalau malam, djika perboeatan mereka itoe dapat 'dipergoki, dengan
menjamarkan diri

mereka sedang

&
hi

bermain oem-

pat dan berteriak2.

Pata

Dalam hal ini siapakah jang
patoet disalahkan? (Rep.)
Nasib seorang boeroeh pertjitakan

Setelah
baik
dari
sakit
tbc,
madjikannja
tak
maoe

menerima

Pengoeboeran
marhoem

»Trima Kasih”
Atas nama
familie, kami
| oetjapkan
di
perbanjak
trima kasih pada :
Toean-Toean, njonjah-njonjah
handai
taulan dan
kenalan jang telah memberi
pertoeloengan
sedjak moelai sakit sehingga meninggalnja pada tg.
10 April 1940 dari M. Tjokroatmodjo di blakang Ta

lagi

be-

kerdja.
»ANTARA”

mengabarkan,

bahwa seorang boeroeh pertjitakan, korektor disalah satoe pe
roesaan drukkerij dikota Betawi
beberapa boelan jang laloe telah kena penjakit, dan atas adviesnja dokter dengan certificaat boeroeh tsb dapat verlof
6 hari lamanja. Setelah 6 hari
verlof maka dia beloem djoega
semboeh dari penjakitnja itoe
dan achirnja perloe diangkoet
kepoelau Onrust,
karena roe-

panja dia diserang penjakittbe.

Kini setelah 6 boelan lamanja,
menanggoeng
sakit,
setelah
kembali lagi dari Onrust minta
pekerdjaan kembali
pada madjikannja semoela, dengan bersedih hati dia terpaksa poelang
kembali
karena
madjikannja
tak maoe menerima dia lagi bekerdja diperoesahaannja. Lebih
landjoet dapat dikabarkan, bah
wasanja boeroeh jang malang
itoe tak mendapat ganti keroe-

gian2 apa selama dia sakit.
LOWONGAN

PEKERDJAAN

Pada Afdeeling Nijverheid Departement Economische Zaken ada
tempat terboeka oentoek seorang
bedrijfingenieur
jang
berpengalaman (sebaik-baiknja w.i. keloearan Delft), oemoer seboleh-bolehnja
tiada
lebih dari 35 tahoen,
Atoeran gadji menoeroet
B.BL.
1938 schaal 66 kol. I (f 275.—
f 600.—), kalau ternjata
pandai
kol. III (f 435.— f 825).
Lamaran semata-mata
dengan soerat, boeat sementara tiada dengan
zegel, dialamatkan kepada Hoofd
yan de Afdeeling
Nijverheid van
het Departement van Economische.
Zaken.

Pen
LAN
:

| PEMANDANGAN
Kapal Noorwegen karaini

Noorwegen

Stockholm, Kemis (Transocean). —
kabarkan,

“Gamb. dari pagina 1)
. PABRIK

MENSIOE

DIBOM

“0.1 Stockholm, Kemis (Reu| ter). — Menoeroet berita jang
| | diterima

dari Kongssinger oleh

ngan Zweden.

| para

dian

nja

Menoeroet soerat kake-

“| merintah dan parlement berhoedengan pertempoeran di

Eherum
kini pergi menoedjoe
Nybergsund jang letaknja 20 km

VIJ | tidaklah .me-

pagne

di Polen pehak

: toenda

aa

du

tempat pengoempoelan

sendjata dan mensioe. 2 pabrik
mensioe telah dibombardeer. —

5

Kemis,

18

Lagi kapal perang Djerman
Tadi besi telah dilangsoengn pemeriksaan Warta Harin — Affaire dilandraad Beta-

Jang soedah

Stockholm,
ter). — Menoeroet

dari Marstarnd didapati lagi kakapal

lebar

jang

ketika

meratkan diri, kini telah sampai
di fjord Oslo.

dan te-

'Poela pembelanja, jaitoe

Verlof ditjaboet
Paris, “Kemis (Havas).
Semoea “verlof dari tentara Peranfjis telah ditjaboet.
|

a mr. van der Tas, telah me

dakan pembelaan.
akim beloem memberi poeessan.

pengangkoet

pertenipoeran kemaren dapat me-

n telah bikin pembelaan
pandjang.

Kemis (Reuberita-berita

didengar ke- | pal-kapal Djerman dan beberapa

ngannja ialah toean Saeen dan Sasmita, dimana toean

Perkara, itoe akan dima
|

Inggeris
Paris,

siap menjerang.
Kemis (Reuter)

kedja-

lapang

Poeteri mahkota

pe- |

permoelaan

“sebagian anak kapal-

mendapat

pertolongan

dari

penjelidikan

ae
di-

moesoeh

—-

jang perloe

siaran

dika-

Oetara dan Tengah. Pada sorenja dengan tidak ada kerewelan
didaratkan
di

Bornholheil. Selain daripada itoe
keadaan

tenang,

kekoeasaan

“Diangkoet

ke

Semalam

C.BZ.

menoenggoe. '

tara Djerman teroes melakoekan
pendoedoekan Denemarken. :

— M. St. mengabarkan :
Hari Rebo jang laloe 3 orang
poean telah diangkoet ke

alarm.

Brandweer militer, poli

dari kampoeng G. Haroleh karena mereka telah

tie pendjagaan dari | serangan 0e

djamoer jang beratjoen..

hari oentoek mendjaga kemoeng

an

dara

a hari Selasa sore, Mirta,

kinan adanja serangan. Kegen |
tingan seroepa itoe terdjadi poe

orang perempoean toea,
“memetik
djamoer
dipengannja. Esok harinja
djajang ia masoek (dipepes)

ia makan bersama

la di Malmoe dan Traelleborg..
70 tawanan

dengan

(Reuter)

Dalam
pemandangan Minggoean hal keadaan Militer maka wakil Militer menerangkan,
bahwa hasil penjerangan jang
dilakoekan dengan setjepat2Znja
itoe, tentara
Tiongkok dalam
waktoe doea hari telah berhasil
mereboet 20 tempat2 jang pen-

djatoeh ketangan Djerman. Perkoeatan tentara Djerman didjalankan dengan teratoer di Noorwegen. Pemboeroe torpedo Ing-

kan mereka teroes melakoekan
tembakan hingga air sama ting

ginja dengan dek.

kepada wijkmeester Dja

Petamboeran, dan landjoetpolisi.

diadakan penjelidikan,
petak, wedana dan polisi, maka terboektilah,
bahwa
itoe maboknja dise

karena makan ratjoen ji
didjamoer tadi. Mereka la-

Poen djoega

torpedo Inggeris ka-

3g
(Reuter)

— D.N.B. menerangkan, bahwa
ketika dilakoekan pertempoeran

di Vestfjord (Narvik)

| tenggelam poela 2 kapal pemboe
.roe Inggeris. Lebih landjoet di
| katakan jang tentara perkoeatan Djerman telah tiba di Oslo,

'Bergen dan Stavanger.
Djendral Otto Ruge
Stockholm, Kemis (Reuter). — Dikabarkan, bahwa djendral

Otto

Ruge

telah

diangkat

1 sebagai opperbevelhebber di ten-

-tara Noorwegen.

jalto:. ,/The Old Born ||

Reynaud banting toelang
Paris,

Kemis

(Havas).

—

'Reynaud telah menerima kedata- |
& II. ,,Darkest. Africa”.
inema-Orion:
,Tar- ngan Weygand, Massigli dan
nd the Green Goddess”.

ins- Theater: ,The

Petsamo

ambassadeur

Ankara.

Menoeroet

kabar verlofi2 di Perantjis
mentara akan ditoenda.

se-

antara

Nanchang dan Yangtze poetoes,
ketjoeali jang dengan
danau
Poyang.
Tentara Djepang beroesaha
balas
ps

mem-

dika
king Kemis
(Reuter):
Tentara Djepang
Did robsali
bendoeng2 soengai Fu, sehingga daerah sebelah Selatan Nanchang dibawah
air. Maksoed
tentara Djepang ini ialah oentoek memberentikan
perdjala-

Inggeris di Narvik
Stockholm, Kemis (ReuMenoeroet

berhoeboe-

ngan tentara Djepang

laloe

kalangan ig.

berkoeasa di Noorwegen disini di

nan tentara

dengar
kabar,
bahwa
tentara
Inggeris telah mendarat didekat
Narvik dan berdaja oentoek mengadakan perhoeboengan dengan

belah selatan.

ngan,

tentara

Soember

lah dapat mendjatoehkan tenta-

bahwa

ra Djepang sebelah barat kota
Nanning.
Tentara
Djepang
jang ada di Kwangsi : selatan
pada tanggal 1 April telah berangkat dalam doea barisan ke
arah barat
sepandjang
tepi
soengai Tso. Dan pada.tanggal
5 April
mendoedoeki
kota2
Tungcheng dan Tsohsien. Pada
waktoe itoe djoega tentara Ti-

Noorwegen..

itoe djoega menerangkan,

Bergen.

armada

lah memoetoeskan djalanan kereta-api, antara Nanchang dan

berada lagi ditangan Finland.

2 pemboeroe

Kemis

gian dari tentara Tiongkok te-

— Dengan opisil dioemoemkan,
bahwa
setelah tentara Roeslan

Inggeris dan Noorwegen mengadakan perhoeboengan rapat di

Berlin,

Kiongsih. Sementara tioe seba-

Kiukiang, sehingga

Tiongkok

Rebo (Reuter):

Malam Kemis telah diadakan
serangan oedara besar-besaran

terhadap. Scapa Flow. Tidak ada kapal perang, lain2 matjam
mendapat loeka ringan, sedang
nja itoe 4 heinkel tertembak
roentoeh.

:

Tiongkok

ning oentoek mengantjam bari-

san belakang dari Tentara Dje

Kapal Divedeis karam
(Transoecan)

tentara

ongkok jang ada disebelah Timoer kota Nanning berangkat
kearah Barat, melaloei djalanan sebelah selatan kota Nan-

kapal atau lain2 milik Inggeris jang diroesakkan. Seorang

Stockholm,

Waktoe

menambah ketera-

dengan tindakan jang tepat, te-

Serangan hebat
Londen,

Tiongkok dari se-

bahwa tentara

pang.
Oleh karena ini tentara Dje-

Rebo
:

“Kapal Zweden ,,Inez” jang
berlajar di Skagerrak telah me

pang tidak berkesempatan lagi

langgar perioek api dan tenggelam 6 anak kapalnja mati.

diri kekota Nanning. Banjak
bangsa Djepang tertangkap an

“Perentah paksaan Djerman
Londen, Rebo (Havas)
B.B.C. mengoemoemkan berita-berita jang dioemoemkan se-

tara doea
barisan
Tiongkok
jang dari Barat
dan Timoer,
Banjaknja kekalahan
mereka
doea riboe ampat ratoes orang

bagai nasehat kepada kapal2

loeka dan mati.

dan terpaksa

:

DAGANG
PASAR

mengoendoerkan

f 0.32 dan Crepe f 0.301 pembeli,

per 15 kg.
Citronella : Kemaren pasar dja-

BETAWI.

- Tepoeng terigoe:
Tjap
Kodok
f 2.30 tjap Boeroeng kaleng, Koeda mera dan Harrison f 2.15 laenlaen merk dari f 2,10 sampai f 2.-per bantal.
Goela: Sup. Hoofd Suiker TAI 20
per karoeng dari 102 kg. terima di
dalam goedang pendjoeal.
Minjak kelapa:
Harga
roepa-

di contract A levering April-Mei
f 0.871/) p. kg. Ini pagi lev.f 0.871,
pembeli, f 0.90 pendjoeal dan lev.
Juli-Dec. f 0.921, pembeli, f 0.95
pendjoeal.

Koffie : E.k. Telok 154 triage
levering April-Juni f 9.25 pembeli,
f 9.40 pendjoeal per 100 kg.
Lada Item : Pasar kemeren dja
di e.k. Telok lev. April f 8.75 per

roepa merk dari f 1.65 dan f 1.671,

per blik dari 14!/ kg.
100 kg. Ini pagi lev. April-Mei
Copra:
Barang sedia kwaliteit
f 8.65 pembeli, f 8.75 pendjoeal lev.
Bantam 9545 kering, f 5.80 sampai
Juni-Augst. f 8.40 pembeli, f 8.60
f 5.85 per 100 kg. terima di fapendjoeal
dan
lev.
Augst.-Oct
briek.
f 8.50 nominaal.
Katjang Tanah: Keloearan CheNoteering Londen 274 d. per lb.
ribon dan Bogor f 11.65 p. 100 kg.
nom. (harga masi tetep).
Kentang:
Keloearan Bandoeng
Noteering New York Spot 3.80
f 6.— sampai f T.— per 100 kg.
pembeli, (toeroen 5 punt) Mei 3.83
Emping Blindjo: Keloearan Lapembeli (toeroen 2 punt) dan Juli
boean No. 1 f 31.—, No. 2 f 26.—,
3.92 pembeli (toeroen 1 punt).
Tjilegon No. 1 f 30:— dan No. 2
Lada Poetih: Levering April
f 24.— per 100 kg.
fob Pangkal Pinang f 19.75 pemBawang merah: Cheribon Twabeli, f 20.— pendjoeal per 100 kg.
liap f 10-—,
Tiongtoa f 9— dan
Noteering Londen 4 3/16 d. per
Tiongliap f 8.— per 100 kg.
lb. pendjoeal (harga tetep djoega).
Katjang
Kedele:
Pasoeroean
Minjak Tanah:
Tjap
Crown
Probolinggo
franco Veem April
f 2.05 tjap Panah f 2.05 dan Def 5.10 pendjoeal
dan
kwaliteit
voes f 2.30 per blik.
Amboeloe fob Probolinggo f 5.421:,
pendjoeal per 100 kg.
DAN TYPEN
Tapioca meel : Kwaliteit A roe- : STENO
|
M.
W.
B.
—
Steenbrekersweg
I
pa-roepa merk franco wagon Tg.

Priok-Cheribon f 5.20 dan kwali-

Moelainia

teit AA f 5.50 peraaA
per 100
kilogram.
Damar: Sumatra export kwaliteit
A-E lev. April f 29.50 dan
Pontianak A-E f 26.50 per 100 kg.
brikoet peti.
Ka
Std. Sheet
lev. Sha

plein Z.

Constructiewerkpaats
constructie

teekenaar.

koersoes2
baroe
1 Mei 1940
Keterangan
dan penerimaan
orang tiap hari
Steenbrekersweg I, Konings-

'Telf.

4863

toestel 4.

Oeang
pembajaran
tinggi f 2,50.

(West-Java)
Soerat

palng

tjari satoe ijzer-

p/a

,,Pemandangan”

letter 1012

AWAS

'Sesoedah itoe tentara Tiongkok dari Timoer dan Barat telah -berpoesat
di-iboe kota

Petsamo ditangan Finiand

70 tawanan bangsa Djerman te
lah diangkoet kedaratan.
ram,

ting dekat Nanchang.

Helsinki, Kemis (Havas).
dimoendoerkan

Goete-

Tiongkok
mendapat kemenangan
Kemis
Chungking,

Keadaan di Oslo tenang.
Elverum jang letaknja 48 km dari
Hamar pagi ini didoedoeki, benteng2 di Oslofjord dan jang disepandjang
pesisir Noorwegen

ter). —

sih hidoep telah mendarat -dipe
laboehan Schotland. Diterang-

anaknja jang bernama MaAchirnja,
setelah habis
maka ketiga2nja laloe
ok, sampai nampaknja merkan bagi djiwanja.
emoedian hal ini diberi ta-

“ ditangan

Djerman.

Londen,
Kemis (Reuter)
— Anak kapal Gurkha jang.ma

antoenja bernama Halimah

bar

dimobiliseer hingga pagi

kapal2

Tentara

kali oleh artillerie Perantjis.

Stockholm, Kemis (Uni
ted Press) — Sepandjang -malam
di Halmstad
terdengar

dari

. TIMOER DJAOEH

ten-

Medan perang tiap hari dapat
geris di Scapa Flow dikena bom
ditioep amblas”, keterangan da ! dan luchtdoel dan batterij zoeksannja masing2.
ri djoeroe bitjara ministerie ba
licht dikenanja djoega dan diMe . (antara).
| gian peperangan ketika meinbe
roesak-roesak.
Pemboeroe Ingri peringatan, bahwa kedjadian geris didekat Shetland tertembak.
ti “ Menapidi arts
:
kedjadian di Eropah bagian Oe- roentoeh. 2 pesawat Djerman hi“Diidinkan mendjalankan
| tara itoe haroeslah djangan me
lang.
|
raktijk dalam genees- heelloepakan medan peperangan an
Makloemat malam .
verloskunde di Indonesia
tara Moezel dan Rijn.
Lebih
Paris, Kemis (ANP).
—
sebagai
arts, t. Mas Roeslan
landjoet dinjatakan, bahwa di- Makloemat malam mengatakan
4 manGenodg,
Es
berbagai tempat njata kepada- bahwa disebelah Barat Vogezen
nja jang diadakan persediaan2
terdjadi
pertempoeran artillerie
| perempoean. koerban ratjoen
oentoek melakoekan serangan.
jang didjawab dengan keras sedjamoer

Stockholm

ikan

borg malam ini telah mentjari
orang2 jang masih hidoep ketika dilakoekan pertempoeran dipesisir Zweden bagian Selatan.
Seorang anak kapal menerangkan, bahwa banjak sekali majat2 jang kelihatan terapoengapoeng.

penerbangan
penjelidikan dilakoekan
diatas Perantjis bagian

Djerman

radio

penangkap

barkan. Sekalipoen oedara djelek

tentara

Rebo (Reuter) :

liger di Noorwegen. Menoeroet

mengatakan dimedan Barat tidak
kedjadian

vrijwilliger

Berhoeboeng
dengan peren| tah pemerentah Noorwegen oen
toek memobiliseer kaoem vrijwilliger, maka menceroet
siaran radio Zweden banjak sekali kaoem vrijwilliger jang mem
bandjir
buro
penghimpoenan.
Banjak bangsa
Zweden jang
| menjatakan diri sebagai vrijwil

»
Makloemat Djerman
Berlin,
Kemis
(Transocean). — Makloemat Oberste
Heeresleitung
pada
djam
12
ada

Rebo

Poeteri Mahkota Noorwegen,
|. Martha bersama 3 orang poeteranja telah sampai di Soelnes

Londen,

daerah Elzas dan Lotharingen. 2
pesawat

Stockholm,

(Zweden).
Bandjir

pesawat penjelidikan Djerman.
Makloemat pagi
Paris, Kemis (Reuter).
Makloemat pagi mengatakan
pi
pada sepandjang malam

di Zweden

(Havas)

minggoe |

roe Perantjis.

Djerman

mentjoba merintangi mobilisasi
dangan melakoekan perang kilat
“diberbagai tempat. Hingga kini
dilenjapkan oleh VIJ senboleh dikatakan serangan2 itoe
asal mainnja soenggoeh2,
#mbawa hasil. Roepanja pehak
dan sportief.
: 1 Dierman mengetahoei tempat satse2nja

an dari pehak Djerman.

pagi2 boeta ini telah ditembak
toentoeh oleh pesawat pemboe-

dari batas Zweden. Sebagai cam-

ip toelisan2 itoe sebagai
an ataupoen perenda-

pada

kabarkan

TN5 locarga Radja Noorwegen, pe-

ang

nja poela, bahwa perentah oentoek singgah dipelaboehan2 ne
tral itoe adalah perentah paksz.

ini diletakkan oleh Inggeris. Di-

djri Elverum dimana pehak
- | Noorwegen akan melakoekan se-

hoeng

peletak

Didoega

ini disebabkan

jang

Vrijwilliger dan

bar : ,,Nyadagligt Allehanda”

kapal

rioek api didekat Bud dan Hustad

dienstplicht kini memban-

Pn

bahwa

perioek api.Noorwegen jang be-.
ratnja 1596 ton ,,Olav Tryggvason” pada malam Rebo didekat
pesisir Noorwegen telah melanggar perioek api.

soerat kabar ,,Aiton Bladet” pe| hak Noorwegen telah meroesakN | roesak didaerah medan Oslo se' | gala perhoeboengan didarat de-

dan Denemarken

oentoek menoedjoe kepelaboeDari Christiansund di | han2 negeri sekoetoe. Ditambah

!

KABAR

PENTING !

AWAS

KOENDJOENGINLAH - koempoelan
terboeka
jang diadaken boeat segala Bangsa dari oemoer
lebih di

!

dan. besar
18 tahon dan

:

2 »@UEEN-THEATER”-gedong-bioscoop,
Pantjoran - (Glodok),
Batavia-Stad pada hari Minggoe
tanggal 14 April 1940, dan
moelai precies djam 10 pagi.
Agenda 1 »Boeat kepentingannja SOPIR-SOPIR, koetsir-deeleman, sado,
1)
toekang-grobak.
dan
fietser
(jang naek speda).
Oleh
PAH
WONGSO.
2)
,Oeroesan kandaran-kandaran di kota Betawi dan pelanggaran-pelanggaran jang sering kedjadian”.
3)
,Roemah-sakit 1 ,Toeloeng-Menoeloeng”
itoe ?”
4)
,Keadahan
ECONOMIE
djaman sekarang dan nasibnja
KAOEM BOEROEH !”
.oleh Toewan
L. V.
WIJNHAMER.
Bahassa jang dipake oleh semoewa sprekers: Bahassa Melajoe.
Penting!
Gempar!
Heibat!

PERLOMBaAHaAN

BESAR

Boeat orang jang - soeka dengan pembatjahan baik, begitoe
djoega dengan kita poenja penerbitan Boekoe ,,0EDJAN MAS”
poeloehan matjam pengatahoean loear
jang djempol, terisi
biasa jang
penting, saperti: Begimana bikin balon (plemboengan) dari karet goena mainan anak-anak, bikin kembang goela karet: bikin lijm karet, bikin bonbons dari roem soesoe, bikim kertas perkament
dari koelit kambing, bikin tjet roeparoepa, boeat aardewerk, pantji, pakean, enz. bikin katja boeat
betjermin: bikin binatang boeroeng jang soeda mati en kelihatan saperti masi hidoep: begimana orang dalam krandjang ditoesoek dengan sendjata, tetapi tida mati en tida loeka, begimana bikin orang prampoean jang moekanja soeda moelai djelek, djadi bagoes kombali: bagimana bikin betoel sapeda jang
praktisch: begimana bediriken industrie roemahan jang gampang dengan kapitaal ketjil: bikin Schablonenpapier, Shampoo,
Wengbrauwenstift: Lippenstifts Parfums, Roti, enz. jang berfaedah dan penting, serta bisa dikerdjaken dengan kapitaal sedikit en beriken keoentoengan bagoes, goena dapat hidoep jang
djoedjoer dan gampang.
Harga 1 Boekoe tamat terhias banjak
gambar
tjoemah f-.1.25.
Dan siapa pesan sabelonnja terbit
dengan kirimken oewangnja doeloe per postwissel, atawa dengan
postzegel dihitoeng tjoemah f 0.90 (onkost kirim vrij). Terbitnja tanggal 29 Juni 1940. Sebab ditjitak tjoemah sedikit, soe-

paja tida kehabisan, harap lekas atoer pesanan.

DIKASI

GRATIS

Saroepa barang reciame inda pada siapa jang bisa djawab
djitoe ini pertanjahan, jaitoe djadi nama binatang apa ini letter
»ASING”, Persenan ka 1, satoe Radio atawa oewang f 50.—,
Ka 2, satoe Sapeda atawa f 25.— ka 3, satoe Lontjeng, atawa
f 10— Ka 4 en-ka 5 satoe Regenjas, atawa f 5,—.
Persenan
ka 6 sampe ka 10-masing-masing 1 Horloge tangan.
Moelai
persenan ka 11 sampe habis terdiri dari roepa2 persenan ketjilan, saperti Aanstekers, Vulpotlood, Vulpen, Cigarettenkoker,
Dasi, Horloge
kantong, enz. zonder kosong.
Diboeka tanggal
29 Juni 1940, oleh Juri jang poetoesannja tida bisa dibanta lagi. Boekoe jang-dipesan dan reclamenja, dikirimken pada hari
besoknja.
Boeat toeroet ini .perlombahan tida oesah bajar (gratis), dan
jang bole toeroet ambil bagi ian melainken
langganan-langga“ nan dan orang jang memesan boekoe terseboet diatas. Kiriman
jang laat atawa roesak haroes diberitahoekan pada kita, boeat
Gioeroes pada Postkantoor. Soerat-soerat adresken:

BOEKHANDEL ,,TORPEDO”
Soerabaia.

|

Djoem'at

12

RIALTO

April

BIOSCOOP

Pasar Senen

-

Ini

Batavia-C.
13 dan Minggoe

FILM

pasangan jang tidak ada bandingannja mempersilahkan

..dan pertempoeran

njanjian jang merdoe merdoe

TARZAN-Film jang
paling baroe keloearan GONG-FILM
SYNDICAAT

sTARZAN and
the GREEN
GODDESS"

Tjerita

WEDAD"

——mmaa

jang sengit sengit... Selainnja itoe tiga potongan,
terbantoe poela oleh satoe actrice jang tjantik
serta manis parssnja. .
$

SATOE

atawa

(TARZAN

s
KA

TOEANNJA

BA
CN
Keren

3

"P

dan ,,King Kong“

didjadiken Satoe dalem

BATAVIA

5 Park,

MATINEE

HURRICANE"

Ba

Ada

dan kegoembirahan
noesia, teroetama bagi kaoem lelaki, adalah keilangan tenaga, badan lemes
dan
sering2 sakit se-

j

Tida ada laen tontonan dan attractie jang lebih
seeroep boeat toean poenja malem Minggoe dari
Koendjoengin Miss Soeprapti (Mata Roda) poenja

TROUPE”

“KRONTJONG

dibantoe

jang

dengan

oleh

:

:

Del

smg

Eaa

SEE Pa an ena

APM

dan

tidak

bisa

kegoembirahan

idoep

-dan

ke-

broentoengan.

Miss Rehana-8olo, Miss Soerip-Djocja Miss LienCheribon, Miss Annie-Soerabaja, Miss HerlaoetSoerabaja, Miss Siti-Pekalongan Miss Siti AminahMalang, Miss Rooslin-Bandoeng, Miss Betty-Madioen, Miss Matahari - Semarang, Miss MartiahMalang, Toean Ramelan, toean S. Poniman dan
:
laen-laen.
Ditanggoeng lebih dari Poeas'dan Kenjang!
f 1-, f. 0.60 dan f. 0.40
Harga tempat:
toean moelai sekarang!
tempat
ah
pesenl

be

toea

HOWPEN

PILL,

Tjap

Prauw

dari Locksons, ada satoe
penda
petan obat speciaal boeat perkoeatken antero badan dan kasi tenaga baroe dengan tjepat dan san-

badan

tousa. Ia bikin antero
tanda-tanda

ilangan

roe dengan
long

!

penoe

ketoe'an.

men djadi koeat kombali dengan djoega
Ia membawak

kegoembirahan

satoe

pengidoepan

ba-

Ia pasti

to-

kebroentoengan.

dan

Harga 1 botol f 1.25 Kirim wang doeloe franco.
Terdjoeal oleh semoea toko obat Tionghoa.
Hoofdaggent :
MEDICIJN IMPORT SAM TAK Co.,

AA asa

NJIA SIOE HHEE
Sinshe

Kembang Djepoen

48 — Sourabaia.

serak napas

sesak, dan badan

Kleermakerschool

memberi

MA. Segala alat2 beladjar GRATIS
Goeroe2 Gediplomeerd dan ahlie2.
Djoega

sedia

boelan.

Dan

Internaat

sedia

Di

Tanah

Abang:

weg No. 4A.
R.

A.

Barna,

Groote-Postweg.

Di SOEKABOEMI.

.

Vroedvrouw
laan.

praktijk

memo-

f 7.50:

roemah

f10—

dan

f 15.— selampoe
De Directeur
M. Noerdin Thais,

f 1.50 seboelan

:

FIELIEN

berdiploma

O.D.
dari
Pasar Baroe. 5
Agent dari ZEISS-Lenzen
Baroe

No.

83—

Tel.

WI.

159.

SOERAT KIRIMAN
Kapada Njonja Gouw,
Djamoe-Industrie Tjap Lampoe,
Sawah

:

bersoekoer

dengen Njonja poenja

sama .podji “hemoctadjalannja

tjap Matjan

2

bogat menjemboshken roepa? penjakit didalam. dan logar badan,

“ Obat tjap Matjan

dalam roemah atawa dalam: perdjalanan !
BISA DAPAT BELI Di SEGALA TEMPAT

MINOEM
PJOECA

DJAMOE

TJAP, MATSEAT
AHARI -

Bersama

dengen

GARA"

Roehaeti

Middel-

TANArF-ABANG

HEUVEL

12-14

Tg. Priok Zuiderboorweg 35
Siliwangi
O.
R.
GAROET:
Chin. Voorstraat.

soeda

bisa

perloekan

beladjar

kenal

jang mandjoer itoe.

sekali

boeat

kasih

kabar

kali. Sablonja saja baik, saja merasa takoet sekali, kalau saja
tida bisa boenting lagi, lantaran saja soeda
lama telah ter-

ganggoe oleh itoe penjakit. Saja poedjiken Njonja poenja djamoe2, dan atas pertoeloengan
terseboet saja mengatoerkan
banjak2 trima kasih.
:
w.g. MEVR. N.T.M.,
DI

BANDOENG

: Kosambi

no.

233F

—

Telefoon

1034.

Agent Pemandangan di Pa-.
lembang.
Moelai 1 April 1940 Toean

Ka

DAN

sekali

OBAT2-DJAMOE

ini saja

- KOEAT,
E HAT

2N,

pada Njonja hal saja poenja penjakit KEPOETIHAN.
(PEKTAIJ).
Saja soeda lama tida toelis soerat pada Njonja, dan
baroe sekarang saja mengabarkan lagi, kalau saja soeda semboeh betoel dari saja poenja penjakit itoe. Tida lama lagi saja
aken melahirken anak, jang membikin hati saja girang se.

JAZID

ABIDIN 23 Ilir
telf. 261.
PALEMBANG.

DALAM PERTANDINGANNYJA!

INGIN TINGGAL - TETAP S

Besar

Batavia-0.

Dengen hormat,
Saja merasa

Kemajoran: Kepoeh Oost 290.
POERWAKARTA:

Kebondjati-

sewaan,

Pasar

MENANG

“ SOEKANA

dan

dari sekolahan.

pembajaran

tempat

KOEAT?

HARI-GEL ATI K"
,MATA
rw WA
DJAMOE DJA
H SEWAKTOE WAKTOF PENOENTOEN.
MINOEMLA
DEAT DAN TSANTIKA.
SEHAT:
Ae
KN
BAN EA
DJAMOEINDUSTRIE

theorie

Opticiin

SELALOE

KELOEARAN

peladjaran

Coupeur sehriftelijk cursus
(Beladjar
memotong pakajan dengan
soerat, f 3.—, seboelan 6 boelan tammat,
Segala tempo terseboet dengan Garantie. Sampai mendapat DIPI.O-

Kh

flesch f 1.50.
PEK TJOK WAN, (Obat sakit kentjing) ini pil speciaal
(5)
bocat semboehken penjakit kentjing nana biarpoen jang soedah
lama atawa jang baroe mendapetin di waktoe kentjing merasa
sakit atawa tida djika makan ini pil tentoe bisa semboeh dalem
4 djam. Harga 1 flesch f 1.—.
KAN TJHONG SAN, (Obat sakit kotor loeka) ini poeder
(6)
boeat loeka-loeka dari sakit kotor ini poeder lantes toemboe isi
baek kombali. Harga 1 flesch f 1.50.
Pesenan di loear kota dikirim dengen Rembours.

TOEAN

djam

Sebab, ini kita ingin bilang dengen sadjoedjoernja, ini
pendapetan Amerika paling baroe, jalah ,, NUMONT” montuur, ada mahal djoega.
Satoe omzet besar kita tida harepken, maka itoe kita
tjoema kasi dateng sadja satoe partij ketjil,
Apabila toean ada ketarik hati, dengen segala senang
hati kita aken oendjoekin pada toean ini pendapetan paling
baroe dalem kalangan gagang katja-mata!

s baek. Harga 1 ne
yah) dan lain-lain, makan 1 of 2 flesch lanta

IA SELALOE

moelai

tong dan mendjahit pakajan lelaki dari segala model, wang sekolah
f 5— seboelan, lama beladjar hanja setahoen.
Coupeur Cursus, memberi peladjaran memotong pakajan lelaki, wang
sekolah f 5.— seboelan, lama beladjar hanja 6 boelan.

koeroes tida soeka

A PAKAH:

pertoendjoekan

paling blakang.

badan selaloe tjape sadja, kalau makan ini obat di
makan,
tanggoeng penjakitnja lantas ilang. 'Harganja f 3.— per pond
:
na
dan f 1.15 per 14 pond.
mandjoer
jang
obat
satoe
KO TI SAN (obat sakit wasir)
(2)
boeat segala penjakit wasir. Wasir dalem maoe poen wasir di
loewar, kaloe soedah pake ini Yosan dalem 8 hari tanggoeng
semboeh dan akarnja teroet terbangkar Harganja satoe botol
2.50.
: (3) FOE KO WAN, ini ada obat jang paling baek boeat prampoean jang sakit pektay, sakit boelan, pinggang ngiloe tida bisa
dapet boenting kaloe makan obat ini pasti aken dapet hasil jang
:
bagoes Harga satoe flesch f 1.50.
PIAN TOK WAN (Obat sakit mangga) ini pil speciaal
(4)
boeat semboehken penjakit kotor toemboeh mangga (sheshoa-

/TOE

2

Ini advertentie
meloeloe dimaksoedken boeat. marika,
jang telah bersedia boeat pake Katja mata menoeroet model

Speciaal mengobatin roepa-roepa “mi
kit batok, batok darah, sakit kotor, sakit
mata, sakit tempolong, sakit peroet dan
roepa-roepa penjakit loear dalem.
Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang terkenal kemandjoerannja srenta banjak boekti-boekti dan poedjiannja seperti di
:
£
bawah ini.
dara batok
moenta
batok)
sakit
(obat
LIAUW FIE KO,
(1)
soeara

malem

GRATIS.

TOKO - TIGA 45, BATAVIA.

reak,

DANCIN

KONG

KLEERMAKERSCHOOL en COUPER CURSUS
Dj : Mesdjid lama PALEMBANG

hingga napsoenja ilang, lekas mendjadi

CASTLE

dengen
— LORETTA YOUNG
TRACY
Na aa aa pakean menaikan

7.30 dan 9.30
Harga tempat: Loge f 0,60 Klas 1 f 0,49 Klas 2
f 0,30 Klas 3 f 0,20 anak2 Logef 0.30 Klas1f 0.20

“Satoe halangan besar bagi ma-

merdoe' Ada Hula-Hula Dans jang paling menarik dan sampoerna !! Ada leloetjon-leloetjon jang

paling aloes dan kotjak!!!

Saban

Pengidoepan baroe kebroentoengan

modern dan

paling

jang

Cabaret & Acrobatic Troupe of Shanghai
(NON - STOP REVUE)
Ini malem Pengabisan
KOMBALI MAEN DI
"AantJoraN
THEA TER
BATAVIA
OUEEN

.Loge f 0.60 Klas I f 050 Klas II f 0 40 Kias III f 020
j
anak anak & militer bajar penoeh seperti
:
orang besar.

Roda (Soeprapti) Krontjong
Troupe'

MANS

SPENCER
Sa

SIM

dengen DORATHY LAMOUR, bintang film jang
soeda tarik banjak perhatian penonton dalem film
»Matjan Ketawa”. Tapi ia ada lebih tjantik dan
memoeasken dalem ini film!
Ini dia! jang seedah lama ditoenggoe!
Ini malem 12, dan besok malem 13 April
Tjoemah DOEA malem sadja!

jang

tanggceng,
inilah
dia

13 —14 April 1940 Saptoe
— Minggoe
DJAM 4 SORE

.A

Moelai ini malem 12 April
Film United Artists jang paling besar

krontjong

BRIX

sebesar?nja jang berani bertanding dengan
segala TARZAN-film jang mana
sadja!

ns : 7.30 & 9.45.
- Theater
Pri

lagoe2

Olympiade)
dan

TARZAN-film

Prinsenlaan

Mata

(Kamp.

ULA HOLT

lebi Mengheranken!

THE

hoofdrollen:

Kita
bahwa

ini film loear biasa, tapi lebi Besar, dan lebi Ngeri,

Prinsen

dengan

HERMAN

Film dengen sifat-sifat besar dari “Tarzan”, ,,Flash

Gordon“

dengan

Bidadari Hidjau)

JANG-SETIAH

DJARIAH

PADA

mmm
——a

Africa"

»Darkest

ka

Tanggal 12 April 1940 dan malem brikoetnja

MESIR

Dalem

penoeh dengan

film jang

poela dia poenja

BATAVIA

OM-KALSOUM

dan Smiley Burnette satoe

Champion

Autry,

—

berikoetnja

vstam The Old Barn Dance
Gene

ORION

GLODOK

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum.

Proggramma

Doeca

CINEMA

malam|

dan malam

ai

hari Djoemahat 12, Saptoe
14 April '40

Boeat

Lembaran pertama Pagina IV

PEMANDANGAN

1940.

sekar aner

82

s2

8, No.

dengn Pan

Tahoen

|
|

Ba
Agentschap

BATAVIA-C.

PEMANDANGAN

Mr. Cornelis: Bekasieweg 46B.
(Chr): Fa. S.
KOENINGAN
Hadisoerjo

en Bijkantoor

di
BANDOENG

Hospitaalstraat.

Mao

Poengkoerweg 10.

Uamaan

AG
an

1

ANI

yank

Papa

Kemoedian

dalam

AN
anang

?

Lembaran

-

MN

boelan

PERINGATAN

Maart 1936 Djerman mendoedoeki “kembali
dengan
tentaranja

PEPATAN

daerah Rijn.

Abktlikatan

keran

Dan tindakan ini adalah
bertentangan dengan
perdjandjian |
jang diperboeat.

.Non-agremsia?
|

Dalam

Magiite

midokinkan

randjau

i | laoet Oneapat dalam daerah teregian. Dan mak| ritoriaal No
soed Inggenik tentoelah oentoek

“menghalangi pelajaran kapal-kaDjerman itoe serta hendak
| pal
| menarik
“ha.

bil

tindakan

Mkeneti"

me-

dia keloear daerah

toriaal,

karena

soedah

berkali-kali

hak negeri2

itde soepaja

nja djangan terseret dalam

pihak

terri-

Djerman

melanggar

1936

boelan

Hitler

Pengaroeh tindakan blokkade
terhadap hasil boemi
Indonesia

| Keadaan

Mixsart

dakkan

bahwa
ia
dibimbing
okeh
satoe
principe,
bahwa
kemerdekaan
Djerman
tidak
ada)

blokkade jang keras ter-

hadap Djerman, sekarang soedah

berpengaroeh kepada hasil boemi Indonesia.
Dalam beberapa
|
boelan
jang
terachir
ini, pengepertalran
apad.desi
loearan
keloear negeri barang2
ngan
bangsa
lain.
itoe
makin
sedikit, dan harganjaDan pada tanggal 11 Maart ia
poen
merosot.
memasoeki Oestria.

Keadaan

ketjil oentoek men-

djalankan keinginannja

jang tidak tertentoe

dan niat Inggeris oentoek menin-

berkata

soedah

Pada boelan September tahoen

sadja.

jang

dm iktan itoe

ditoenggoe

kedatangan-

nja, tetapi, bahwa kemoendoeran
1938 Hitler berkata poela:
itoe akan lekas terdjadi tidak diKita
tidak
ada
ke|
sangkakan.
Dan itoe djoega dimenindas
'Noorwegian teroetama sekali pakainja selama ini soedah poela inginan
sebabkan
oleh
kedjadian2
jang
lain.
Kami henndak memberikan djalan
djatoeh dan segala oeraian2 Goe- bangsa
terachir
di
Eropah.
tentara Inggeris dan Peran- bels dalam propagandanja tidak dak membimbing penghidoepan |
Barang
jang masih tetap penjata kami sendiri dan kami berharap
| berlakoe lagi. Semakin
ngeloearannja
ialah karet jang
itocan pada Finland, melaloei poela bahwa hak-hak negeri ke- negeri lain berboeat demikian
beberapa
hari
jang
laloe soedah
djoega. Kita
telah memtjil tidak berarti sama sekali bagi
srahnja. Karena kalau mereka
diberitakannja.
berikan
kepastian
mendjalankan
ngizinkan, tentoelah berarti 1 Djerman dalam
Pengiriman
teh dan kopi dil.
pada
segala
negeri
peperangannja ini.
ka berada dalam perang,
keloear
negeri
tidak
menjenangtetangga
kita,
bahedang Djerman tentoe akan mekan.
Pengiriman
teh
ke Eropah
wa kemerdekaan
me. ngirimkan poela laskarnja oen- | Pada pagi hari tanggal 9 April
berkoerang,
lebih2
Inggeris
tidak
reka
dihormati.
k menjerang laskar negeri se- |ia menjerang Denemark, satoe
maoe menerimanja lagi. Kedjanegeri ketjil, jang terletak dioetoe.
dian jang demikian itoe tentoe
Ini boekan omong kosong, ini
sampingnja.
Ia moedah menjesadja
berpengaroeh kepada haradalah
keinginan
kita
jang
soerang
negeri
itoe,
karena
berada
Keinginan
mereka
oentoek
ga
teh
disini. Dengan sendirinja
tii...”
Dan
sesoedah
ini
Tsechomendjaoehi negeri dan bangsanja| diperbatasannja, sedang Deneharga
itoe
lebih rendah
dari
slowakia,
kemoedian
Polonia
mark adalah satoe negeri jang
daripada koetoekan peperangan
jang soedah.
mendjadi korban Djerman.
tidak hendak bertindak keras,
sangatlah dihargai dan diakoei
Soal kopi dalam boelan ini beDalam mendjawab toedoehan
oleh negeri sekoetoe. Karena itoe walaupoen kapal-kapal dagangPresident Roosevelt bahwa djika | loem dapat diberitakan, sedang
maka Inggeris dan Perantjis ti- nja mendapat poekoelan jang helak hendak melanggar hak-hak bat berkali-kali dari pada sera- terbit peperangan, doenia ini boelan jang soedah2 normaal.
Pengeloearan goela dalam boe
akan hantjoer, dan djika perang
: mereka
sebagai negeri netral,
ngan kapal selam dan perioek api
lan2
jang achir ini ada madjoewalaupoen njata dan pasti bah- Djerman. Negeri inilah jang per- itoe lama negeri2 ketjil akan ternja.
antjam, maka Hitler berkata pada
dengan kekalahan Fina dike- tama sekali diserang Djerman,
Dengan pendek kata penge|. moedian hari, nasib mereka ter- dengan mengatakan bahwa ia 28 April, tahoen 1939: President
Roosevelt mengatakan bahwa ia loearan hasil boemi Indonesia
memperlindoengi negeri itoe da| tentoe poela.
:
dalam keadaan jang sekarang ini
mendapat
tahoe
bahwa segala
ripada bahaja penjerangan Negemoendoer.
tindakan
penjerangan
itoe
akan
ri
Sekoetoe.
Sekali
lagi
ternjata
“ Dalam pada itoe Djerman te“
mengenai
djoega
penjerangan
.roes mempergoenakan
kekoea- | bahwa apa jang dikerdjakan oleh
H.B. P.AI. contra A.A. Alatas
aannja mendesak Noorwegian Djerman itoe berdasar pada sem- pada negeri ketjil-ketjil jang

Achirnja njatalah kemana toedjoean Djerman. Kedok jang di-

perangan.

oentoek
“laoetan

oleh

kapal-kapal Djerman.

merdeka. Hitler berkata bahwa ia
tidak melihat soeatoe apa jang

bojan: kekoeatan itoelah hak.

memberikan daerah diterritoriaal dipergoena|

Itoelah

dasar

penjerangan

Djerman atas Denemark dan negeri jang ketjil itoe tidak darat
ntara, ae
bermaksoed meoskan kapal-kapal dagangnja
idan kapal perangnja daripada
enjelidikan kapal-kapal perang

berbocat apa2 melawan raksasa
seperti Djerman. Baik poela dikatakan disini bahwa Djerman
telah memboeat satoe perdjan-

n blokkade negeri sekoetoe.

djian ,,non-agressie” dengan De-

Perboeatan

Djerman ini tidak

rti

perang Djerman,

pertama sekali diserang oleh
Djerman oentoek mendapat kedoedoekan jang baik boeat me-

se-

rentang moesoehnja Inggeris, jg.
sangat soekar baginja oentoek
memoekoelnja
selama
berapa

besi dari tambang besi di

orwegian dan Sweden masih

sa selamat sampai ke Djerman.

“Dan

boelan berperang itoe.
Demikian djoega dengan Noor-

oentoek ini Djerman mem-

srgoenakan djalan di
territoriaal Noorwegian.

laoetan

walau-

negeri ini tidak sanggoep

nempertahankan

bahwa

mereka

dan

tjemas2

akan

diserang,

dan oleh negeri jang mana mereka akan diserang?......

agai negeri netral terhadap moe
1 Negeri Sekoetoe. Kesabaran
lam hal ini sekali lagi Inggeris
ja
bahwa. ia mem-

doenia

akan

tetapi

melihat

perkosaan

jang

dilakoekan oleh pemerintah Nazi
Djerman sedjak ia memegang kekocasaan dari tahoen 1933.

Dalam
sedjarah
pemerintah
Nazi ini bisalah diperboeat tja“Kemoedian achirnja Noorwetatan jang menggambarkan ,,arti
jan masih djoega beloem lagi
oetjapan. pemimpin Djerman selapat mempertahankan kekoea- 1 karang.
nja atas daerahnja sendiri
1 kapal-kapal Djerman jang

Dalam boelan Mei tahoen 1933

bawa besi mentah bisa laloe

|

geri

Hitler berkata di Berlin: Djerman

tidak akan menjimpang daripada
djalan jang soedah ditentoekan
oleh perdjandjian......
Bangsa Djerman
ti dak
beringin
menje-:
rang
negeri
lain
jg.
manapoen.
Dalam boelan November tahoen itoe djoega Hitler bertanja:

“Pabilakah pernah bangsa Djerman tidak memegang perkataannja?”

Pada tg. 19 April, Landraad
di Betawi dibawah
pimpinannja Mr. R.M. Notosoebagio sepresident
telah periksa
bagai
kembali ke 6 kalinja perkaraTnja hoofdbestuur P.A.I., jang
“ditoedoeh oleh toean A.A. Alatas, bekas anggauta Dewan Rak
jat dan bekas anggauta hoofdbe
stuur P.A.L., jang diroyeer, bah-

negeri-ne-

jang

Tekat

berada

di-

perbatasan

Djerman

mendapat

djaminan
jang
berharga,
bahwa
mereka
tidak
akan
mendja-

di

korban,

oleh
Laen

mengadakan

lan moraal. Perkataan2 pemimpinnja, perdjandjian dan djaminan2 jang diberikannja tidak ada
artinja sama sekali. Sekali lagi
dalam sedjarah Nazi Djerman

geris sampai ke poentjaknja
dalam incident Altmark itoe. Da-

Segala

jang

soepaja

tiap2 penjerangan
pada negeri
ketjil Djerman mendapat poekoe-

hak-haknja se-

moedah meliwati daerah
demikian SNoOen. kapal-ka-

chawatir

djoerkan

Noorwegian berpendapatan bahwa ia tidak terantjam oleh Djerman. Kepertjajaan negeri2 ketjil
jang sekarang masih netral telah
hilang terhadap Djerman. Dengan

mempertahankan hak-hak
i ketjil pada waktoe ini tihendak mendjalankan kekeoen

merasa

wegian Djerman pernah mengan,non-agressie”,

nggeris jang berdjoeang oen-

asan pada Noorwegian,

“djoekkan negeri ketjil mana jang

| nemark, sedang inilah negeri jg.

rlarang oleh Noorwegian.
Segala barang-barang oentoek
ceperloean

boleh membikin negeri ketjil tjemas dan takoet. Ia bertanja:
dapatkah Mr. Roosevelt menoen-

seperti

dioetjapkan

Mr.

Roosevelt

Demikianlah segala oetjapan
Hitler itoe ditentang oleh kedjadian2
jang berlakoe selama ia

f

wa H.B. P.A.I telah

menghina

kepada AA. Alatas terseboet.
Dihadapkan
doea terdakwa
toean2 Abd Rachman
Baswedan, H.B. P.A.I. dan A. Bajasoet, secretarisnja, jang didak-

wa pada

tanggal 5 December

1938 telah menjiarkan

san conferentie

poetoe-

P.A.I. di Solo,

penjiaran mana dengan perantaraan persbureau Antara : artikel tadi dimoeat
dalam soerat2 kabar Indonesia teroetama
didalam soerat kabar Pemandangan, artikel mana berkalimat :

keradjaan

»Alatas penghianat”.
Doea terdakwa tetap penga-

Dan roepanja segala oetjapan-

koeanja seperti dalam peperik
saan pertama kali. Kedoeanja
mengoewatkan
isinja
artikel
terseboet.

memegang

pimpinan

Djerman.

nja itoe tidak ada harganja.
Denemarken diberikannja

dja-

minan bahwa kemerdekaannja dihormati
dan dengan negeri ini
diperboeatnja satoe perdjandjian '
tidak serang-menjerang. Perdjandjian ini diperboeat dalam tahoen
1939 dan oentoek 10 tahoen lamanja, akan tetapi dalam sepoe-

Hakim

Lebih djaoeh
sa pada saksi

perik-

toean A.A. Ala-

tas dan redacteur

dari soerat

kabar Pemandangan.
selesai
Setelah pemeriksaan
kira2 djam 1.30 Landraad mekemoengadakan Raadkamer,
lahkan
toe
kepada
dipersi
dian
loeh
boelan
sadja
Djerman
n
an
Baswed
Rachma
Abd.
an
menganggap bahwa perdjandjian '
oentoek mengadakan pleidooi.
itoe tidak ada harganja.
Dalam perkara ini terdakwa dibela oleh Mr. Amir SjariDjerman jang semakin lama se-

makin berada

dalam tjengkera-

man Negeri Sekoetoe, karena pengiriman bahan-bahan besi akan
terhalang, dan akan terpoetoes
sama sekali, terpaksa mengambil
poetoesan- jang berarti memboe-

gindo, engkoe Djohan

engkoe

setelah

tanah

nahan
engkoe
H.S.
djangan poelang:
ke

Hatamij
Padang.

Oleh sebab itoe e.H.S. Hatamij
' tidak djadi kembali ke Padang,
tidak lama dari itoe maka dian
djoerkan bikin Gedoeng
boeat
P.M.,
waktoe
merantjangkan
bikin gedoeng
e. St. Lembag
Toeah, beliau
meninggal doe-

nia

didalam

tjita2

mengerdja-

kan AMAL jang soetji oentoek
oemoem terhadap djalan pada
Allah jang soetji. Dan bikin
gedoeng diteroeskan oleh kawan2 beliau jang tinggal serta
semoepakat oleh orang M.K.
ocemoemnja

orang

Sumatra

jg.

ada di Betawi, dari Intellectueel, soedagar2 dan sampai kepada tjabang bawahnja, jang pin
tar akan mengasih boeah pikirannja, jang soedagar2
membantoe dengan
wang dan tjabang bawahnja memberi tenaga toelang dan wang sekedarnja poela.
Djadi didalam
1
tahoen 8 boelan gedoeng telah
terdiri tembok dindingnja 3 me

ter tinggi.

Dan oleh lantaran

bermatjam2

keadaan,

semoea-

nja Bestuur P.M.
jang lama
berhenti, ketjoeali H.S. Hatamij: achirnja
H. S. Hatamij
mintak berhenti poela — digan
ti oleh e. M. Tahir.
Bestuur baroe terdiri e. A.
Rais, St. Sinaro,
S.I. Agoes Salim,

e. Djohar,
e. Ramani,

e.
e.

hoekan,

bahwa

ta-

poetoesannja

ditoenda sampai nanti pada tg.
16 April jang akan datang.

H. Ibrahim, H. Boestami dan
doea orang bestuur P.M. serta
e. Hadji Bahaoedin
Latif dan
e. M. Lawit dan e.e. lain2nja
jang

kita beloem

kenal

nama-

Aga ak
Dalam poetoesan ra
pat
orang
toea-toea
pada
malam jang terseboet, dapat ka
ta sepakat dengan
bestuur P.
M., jang besok paginja diadakan

rapat

bestuur

oemoem

P.M.

jang

diperkatakan
at menambah

lagi.

atas

nama

mana

akan,

diantaranja boe-y
bestuur 4 orang,

Besoknja

tanggal 7 April.

terdjadilah rapat oemoem jang
dikoendjoengi —- 80 orang atas

pimpinan e. St. Bagindo. Dalam rapat terdjadilah
perdebatan jang sengit mintak soepa
ja bestuur lama meletakkan djabatannja.
Setelah “ pemimpin
rapat serta djoeroesoerat dari
P.M. mempertahankan
kedoedoekan bestuur lama, maka per
debatan makin hebat sehingga
pemimpin
menjerahkan
pimpinan rapat kepada e. St. M.
Zen Leeraar di Betawi, dan se
- telah pimpinan

dalam tangan e.

St. Mohd. Zen c.s. baroelah rapat berdjalan dengan
semoestinja dan
poetoesan
terdjadi
bestuur lama teroes
meletakkan djabatannja.
Maka soesoenan bestuur baroe terdiri 9 orang jaitoe e.e.
H. S. Hatamij,

St. Pamoentjak,

St. Bagindo, Dr. Sofian Rasjad,

Soejoso, Hadji

Bahaoedin La-

tif, Mr.

Jamin,

Mohd.

R.

Ta-

doeng P.M. itoe teroes tinggal
termangkalai sadja
kita tidak

e.e. S. A. Roem, Aboesmah gr.
St. Iskandar dan Bachtiar. Se
telah rapat
selesai
maka o-

melihat lagi orang2 jang beker
dja, lebih dan koerang 1 setengah
tahoen — kalau kita dengar bermatjam2,

maoe dibikin

oleh bestuur harian P.M. itoe
maoce bikin Pasar Derma djoeal kembang oleh nona-nona dan
njonja2, oentoek
mentjari oe-

ang goena menjoedahi gedoeng
P.M. itoe, tapi tidak djoega ter
tjapai.
Setelah
engkoe
Rais
pergi ke Djepang
Voorzitterschap dipegang oleh e. St. Sinaro. Tiba2 tanggal 3 April

Perhimpoenan

Oesaha

Kita

Serta dipi-

lih poela 3 orang boeat sepecificatie commissie

rang2

pergi

terdiri

melihat

gauta-tahoenan

P.O.K.

oentoek

Dede,

tahoen

(Sept.

'38 hing-

mat 158.
Kepoetoesan-kepoetoesan jang
diambil oleh rapat terseboet diantara lain-lain ialah:
1. Moelai

O.K.

dari

mengadakan

1 Mei

j.a.d. P.

Lebaranfonds

2. Soesoenan

pengoeroes

ba-

roe terdiri dari toean-toean:

Dahlan,

Voorzitters

Asra,

Se-

cretaris, Joesoef, Penningmeester, Noeh, Boengkring dan Sarjo,
Commissarissen: D. Affandi, Administrateur,

ARA

3. Selain
dari
pengoeroes,
djoega rapat mengangkat Commissie van Toezicht jang terdiri
dari toean-toean:
Effendi, Voorzitters

pertama

gedoeng

ARTA SR TAN

Pengoeroes menoelis:
Pada hari Minggoe 7 April '40
telah dilangsoengkan rapat ang-

ga Dec. '39) di IC. gebouw Kra-

dari

P.M. jang terbengkalai.
Disinilah orang2 jang melihat mera
sa sedih atas keadaan gedoeng
P.M. ini. Moedah2an dalam ta
ngan bestuur2 baroe ini lekaslah gedoeng itoe
selesai hendaknja.
Chabarnja P.M.
Keroekoet. menoenggoe2
selesainja P.M. Senen dan
bertjita2
akan membeli
tanah
dengan
roemahnja seharga
f 1500.—
sadja.

aa
aan AN HA ISA AN EN
EUR

baran.

memberi

Akbar,
Dt.
S. A. Roem,

min dan Dt. Sati.

wan rakjat.

kamer, Landraad

da

St. Pamoentjak,
e. Dt. Sati dan
Adries — di dalam
pimpinan
bestuurs jang baroe ini — ge

K.meloeloe boeat keperloean
Lebaran, wang mana hanja dapat
diambil & 7 hari sebeloem Le-

Sesoedahnja diadakan Raad-

6 djalan 7 April

tri, H. Mohd. Ali
Bendaro Gadang,

Dan

dibeli engkoe
Hadji
Soleman
Hatamij mintak poelang ke Padang, oleh kebanjakan orang2
Padang (M.K.) di Batavia me-

dan kedoeham dalam P.A.I.
doekan toean Alatas dalam De-

Alatas minta bitjara lagi, akan
tetapi ditolak.

pada

lah tanah.

toek menjimpan wang pada P.O.

pleidooinja

Maka

tang “berkoempoel
digedoeng
Pertemoean Moeslimin di Senen engkoe2 Iljas St. R. Man-

djoe-

mengadakan

1940, dalam pimpinan pengoe-

Raimin, engkoe Roem dan engkoe Iljas dan kawan2
lainnja
maka didalam 6 boelan terbeli

ga, dimana ia menerangkan fa

pembela

mem-

bangsa jang lain,

PER |

lantas

foedin, maka

pertahankan haknja oentoek hidoep, akan tetapi ia tidak meng-

harapkan hak hidoep negeri dan

|

GEDOENG

4

TEMOEAN
MOESLIMIN.
roes itoe terdjadi perselisihan
RANG
menoelis. Dida- | paham.
Dan di Pasar Senen
toemboeh
desas desoes terhalam tahoen 1936 atas tji
dap pada orang M.K. oleh oesa
ta2 Engkoe Hadji Soleman Hahanja e. St. Bagindo,
e. H. S.
tamij dan Engkoe Soetan LemHatamij
teroes
mengoendang
bag Toeah almarhoem serta di
orang toea dari orang Sumatra.
bantoe oleh engkoe Soetan Ba-

bagi anggautanja. Segenap anggauta diberi kesempatan dengan
vrijwillig (tidak diwadjibkan dan
terserah atas kemaoeannja) oen-

Setelah pleidooi selesai toean

.noeh diri sendiri. Djerman

ke doea Pagina I.

Soemarno,

Leden.

Mengingat
bahwa
djoemlah
banjaknja pegawai bangsa
kita
di Centraal Kantoor voor de Statistiek tidak sedikit, dan hingga
sckarang beloem ada perkoempoelan dikalangan mereka, jang
tioekoep berarti, maka selajaknja

djika P.O.K. jang bertjita-tjita
ingin menempoeh djalan persatocan, dapat samboetan jang memoeaskan

dari segenap

pegawai

bangsa Indonesia di C.K.S.

000000000000000000000000
FONDS
KEMATIAN.
Abonne's lamanja paling
sedikit 6 boelan, djika meninggal, asal tidak menoenggak, dapat uitkeering
f 25—

(doea poeloeh lima
roepiah)

000000000000000000000000

PEMANDANGAN

Lembaran

ri belakang datang satoe vracht
auto jang berat. Waktoe RoesANapeneggsanenananoanan, MNTSANGERAN

'dja mendahoeloei

masoekkanlah

»M.U.L. O.-

itoe sado ia

soedah digiles oleh auto dari be

lakang. Dengan loeka2 berat ia

DJAWA BARAT.
BANDOENG.

aa e inwendige zaken

l Dalam

“Indonesia,

Minister Djadjahan

tidak bisa memerintah Goeber- | noer-Djendral “ini dan itoe. Be-

. | gitoelah -maksoed - perobahan
| Tetapi

tatkala pikiran Grond-

“wet ini ditetapkan

dalam wet

— (Indische Staatsregeling), maka
| amendement-Pever memberi koe

.asa

pa poela kepada Minis-

Royement dalam PSI.
|
Disebabkan
menjalahi
hoekoem Partij, dari L.A. - PSII- Bandoeng, kita dapat
mengabarkan bahwa menoeroet kepoe
toesannja Bestuur Vergadering
pada tanggal 27 Maart
1940,
tocean Moestafa Soemantrie telah dipetjat dari anggauta Par
tij, dan sebagai goeroe dari B.
| P.P. Islamijah.

jadjahan. Stokvis jakin, bah

Ih ter

art. 1 Indische StaatsregeHan" pantas
(rustig gesteld en| ling, tidak menghormati, melain— redelijk van opzet en inhoud),. kan meroesaki maksoed Grondet

tardio

sabar “wa

jang

- hampir tidak mendapat sokongan| . wet. Djika keadaan jang seperti sekarang
ini diteroeskan, ter“dan
persetoedjoean — didalam

Tweede

Kamer sedang Opper-

djepitlah
staatkundige ontwikkeling Indonesia. Itoe tidak boleh diterima.

bestuur menolaknja sama sekali.
Tinfusie, jang ditolak oleh Volks
'Pertanggoengan
raad, hendak diteroeskan oleh|
Minister
Djadjahan
tenbaroe
Atoeran
Pemerintah.

djawab dari
terhadap pa-

tang pengongkosan angkatan la- | da bestuur Goebernoer-Djendral,
semestinja haroes disamakan de
— oet, didjalankan walaupoen tidak
ngan
. pertanggoengan djawab
'disangsikan lagi bahwa Volks- |
raad tidak setoedjoe. Tindasan Minister Oeroesan Loear Negebelasting diatas rakjat jang pa- ri, dan

ling miskin telah meliwati ba-

tas. Masjarakat Indonesia soeka
bangsa sendiri mendoedoeki koei
si ketoea Volksraad,

tetapi Pe-

merintah ambil kepoetoesan lain.
“

Di

Indonesia

ada

perasaan

senang besar,

koerang

sadja didalam

barisan

pertanggoengan

djawab

Minister Oeroesan Dalam Nege-

ri terhadap pada bestuur burgemeesters. Minister Oeroesan Loe

kerap

boekan:

ngan dioemoemkan. Dalam hal2

boemi-

toe, ia dibebaskan. daripada per
tanggoengan djawab pada par-

kali diperlakoe-

ori terhadap

pada

bestuur

dari

kan dengan tjara jang menjedihkan, ia mesti menghargai si-

Burgemeesters..

kap gerakan Indonesia jang sa-

'ers, jang tidak boleh ditjampoe-

beberapa

Wet - memberi

hak kepada burgemees

ri oleh Minister

—. Stokvis mengarti,

bahwa Ga-

pi mendjalankan

politiek jang

tidak meloepai kemoengkinan2
jang ada. Practische politiek.
Keboelatan Parlement jang ditoentoet

tentoe

sekarang i ini,

soedah

mesti ada batasnja.

Me-

| mang tiap2 Parlement ada batas“nja, koerang

atau

lebih. Batas

Parlement Indonesia, ialah, bahwa Parlement itoe termasoek di-

“dalam lingkoengan
Staatsverband,

Nederlands

dimana

Neder-

land memegang pimpinan dan me

- nanggoeng djawab
— (uiteindelijke

jang

achir

verantwoorde-

- Njkheid). Tetapi pertanggoengan
.djawab ini, mesti dirobah dengan
begitoe roepa sehingga ketjerdasan politik Indonesia menda| pat lapang jang djaoeh lebih besar daripada jang sekarang. Boeat memboeka
djalan ke-Parle-

dan Parlement.

Minister Oeroesan Dalam

negeri

hanja menanggoeng djawab terhadap
djabatannja, tetapi tidak

menanggoeng

djawab

terhadap

pada beberapa perboeatan bestuur Burgemeester jang ditentoekan dalam

wet.

Begitoelah bisanja - pertanggoengan djawab Minister Djadja
han
terhadap pada posisi Goe-.
bernoer-Djendral. Itoe akan mem

| tidak diperbesarkan, maka hak2
. (zeggenschap)

- dapat

Volksraad

diperbesarkan

mendjadi

tidak

sehingga

Parlement boelat, dji-

ka keadaan seperti sekarang di- teroeskan, maka posisi Goebernoer Djendrai tidak lain daripada |

:

berpendirian,

a ministerigdle

verantwoor-

elijkheid dari

Minister Djadja-

'han, tak dapat tiada mesti memberi kekocasaan penoeh kepada
minister itoe. Stokvis tidak j

edjoe.
Pada' waktoe 'Grond et dir
“bah ditahoen 1922, maka Pemes

sa

mengawas

(controleren-

sea

Gogberuner-

soepaja

pihak

oe-

moem teroetama jang berkepen
tingan mengetahoei dan memperhatikannja!
Pembongkaran jang berhasil.

Kantoor

dari

“ Association,

China

telah

United

kemasoekan

pentjoeri,
dengan moedahnja
pentjoeri itoe dapat poela mem
bongkar

brandkast,

jang

isinja

ada f 250.— . Roepanja
Bandoeng ta' hanja organisatie pen
tjoeri dari sinjo2' sadja jang
berdiri, tetapi djoega organisa
tie

an

pembongkaran.

sadja

jang

membasmi

“Moedah2

wadjib

itoe

Doenia

dapat

kedjahatan

malam

dan Maart '40, jang mengoen-:
djoengi
memoeaskan,
sedang:

anggauta jang dilantik ada 73'
orang. Setelah oepatjara pelan
tikan siap, maka pada djam 10:

malam rapat ditoetoep

dengan:

der. demokrasi,

menoeroet piki-

ran jang. dioeraikan
Meyer

zon-

Dr. J. W.

Ranneft, beralamat ,,Drie

Taman-Siswa.'
1934 Taman-'

Siswa Bandoeng dipimpin oleh
Ki Tjokro-Soeharto dengan selamat. Oleh karena dipandang
nja telah datang pada sa'atnja,

poen berhoeboeng dengan per-

Stromingen”, ditempatkan dalam

tanah dan bangsa

Indo-

nesia tetap didjadjah oleh kekoe
asaan
jang
Indonesia.

Ki Tjokro selandjoetnja men
djabat
Pengetoea
ialah seba-

gai penasihat atau
amat oentoek
goeroeah.

Oemoem,

pengamat-

keselamatan

per-

choesoesnja
di Ban

doeng soepaja ma'loem hendak

nja dan jang

berkepentingan,

hendaklah berhoeboengan lang
soeng dengan Ki Iskandar tsb.

berkedoedoekan di- |
. CHERIBON

Mengingat itoe semoeanja, ma
ka Stokvis menganggap toentoetan Parlement boelat, ada pada
tempatnja dan dimadjoekan pa-:
da tempo jang baik. Ia mengerti,
bahwa aksi Gapi itoe, jang hendak
menjedarkan lapisan2 rakjat selocas-loeasnja, perloe sem-

|

Ir. Marsita

Dir. H.LK. MOEHAMMADIJAH

Pertemoean

anggauta2

PTTR

Antara” mengabarkan, bah
wa di Soebang pada tanggal 7
April '40, telah dapat dilangsoengkan
pertemoecan
antara

anggauta2

P.T.T.R.

Segala

di Soebang

Gapi

bahwa

telah diberitakan

pada

malam

KRAMAT

tetoeslag. Lebih landjoet

dapat

A ring ditempat tidoer
Apabila

pendjara.

'

hoekoeman

boelan pendjara
tioeri diploma.

karena men-

Keurmeester dari abattoir ter
Seboet-

telah

melarikan

diri se-

Dari sebab dikira-kirakan bah-

tcek datang di Tegal, dimana ia
li dapat diketahoei oleh politie
bahwa Kardjana mentjoeri diplodapat
ketahoean
ma,
djoega,

bahwa Kardjana bersama dengan .
keurmeester

jang

baroe

Oetoesan

P.A.I.
Semarang
Kongres.

Berhoeboeng dengan
res P.A.I.
di Djakarta
tg. 18

boelan

“ke

Kongnanti
ini, ma-

,,Semarang
- redacteur”
Oetoesan tjabang terdiri

waktoe ia menoentoet al-

bang Tjiledoek tidak lama lagi

dari toean2
A.F.
Abdoelhak
dan
Sagaf
Assegaf,
sedang
»Lasjkoe”nja diwakili oleh toe
an Sj. Algoebi. Oetoesan2 tsb. '
akan berangkat bersama de-

kiesrecht (hak memilih
cemoem) dan achturendag (tempo. bekerdja8. djam
sehari).

akan dibentoek
satoe komite
oentoek berichtiar goena' berdi

ngan Oetoesan dari Solo, dan
Pekalongan dengan naik auto-

pada
| gemeen

kannja, maka soedahlah

datang

pekerdjaan berat dan nuchter oen
tock

menentoekan

dan menger-

djai barang jang dapat tertjapai.

tja-

rinja sekolah Pacoeligik
Korban

auto

Makanan

telah

memakai beberapa soerat potong
jang telah dipakai, dalam perkara mana ia dari Landraad dapat
hoekoeman 8 boelan pendjara.

goe 14

sekolah pesbatana?

bus. Berangkat dari
Semarang tanggal 17 April 1940 jad.

recht

Semarang,

kapoer jang mengoeatken

bernama

K.E.

V. d. Pals. Ia didakwa: le te
lah menggelapkan
(meroegikan) oeang Landraad Residentiegerecht dikota tsb. sedjoemblah

f 1252,30.

2de

membikin

soerat2 palsoe boeat tanda peperiksaan pengadilan.
Djoem-

blah saksi jang akan diperiksa
ada

16 orang.

Tapi O.M. minta:

itoe hari soepaja djangan dimoelai periksa saksi. Atas toe
doehan pertama, terdakwa men:
djawab, bahwa ' mengakoei me

periksaan masih langsoeng teroes, toelis Semarang-red. kita.

DJAWA TIMOER.

doerkan.

naik speda. Pada satoe saat ia
ingin mendahoeloei satoe sado
jang

Landraad

Da

dan

Residentie ge-

hoen

berpoeloeh-poeloeh ta-

popiler.

Bersedia

sepatoe

boeat

Toean,

Njonja,

anak2, sandal dan slof
FiJiaal:
Schoenenmagazijn
»DJANOEDIN”

Matramanweg 276 Mr Cornelis.

5 April telah dimadjoekan pada Raad
rang.

van Justitie di Sema-

te jang
mendjalankan kepenti.
ngan2 Obligatiehouders. Ren:
tjana
surseance
accoord
itoe

Pembajaran accoord O.J.S. dioen

didepannja,

soedah

Lebih djaoeh bisa kita oemoemkan bahasa terd. sedjak
23 Juni 1939 dipreventief. Pe-

sidentiegerecht.
Depan Raad v. Justitie Sema
rang pada Selasa pagi jbl. ini
dihadapan bekas Deurwaarder

berdjalan

Tidak ada bandinganni3! Nama

Dasar2
rantjangan accoord
itoe telah disetoedjoei oleh Comi

negeri, tapi

Penggelapan di Landraad dan Re

hoen. Pada hari Selasa jbl. me-

badan

hanja

makai oeang
f 530, sadja.

SOERABAJA.

Senat Ona

Roesdja, seorang anak dari
Losari, beroemoer' kl. 18 'ta-

menahan

wa kembali ke Salatiga. Ketjoea-

si kaoem

oleh Pasoendan

boeat

Moelailah dari sekarang djoega memakenja.

oleh politie dan diba-

ka P.A.I. tjabang Semarang
poen mengirimkan oetoesannja
dalam kongres jang ke V itoe,

Katanja

.:

bisa disebabken kerna perkakas badan kakoerangan bagian kapoer? Maka adalah gampang
sekali mengisi jang terkoerang itoe. Kalzan mengantarken bagian kapoer kadalem perkakas badan dengen djalan jang bagoes dan goena sekali.
Djanganlah toenggoe sampe toean terbaring ditempat tidoer. Moelailah memake Kalzan, apabila
toean merasa tanda peringetan itoe. Doktor? jang
bahwa
kakoerangan
terkenal membilangken,
bagian kapoer adalah satoe bibit kalemahan jang
banjak sekali berkembangnja dinegri jang panas,
sehingga Kalzan patoet sekali dipake oleh masing”
orang ditanah itoe. Kalzan membikin badan koeat.

wa jang memadjoekan permintaan leerling keurmeester di Tegal tadi bekas keurmeester jang
sedang ditjari oleh politie maka
Kardjana dapat panggilan oen-

la gerakan massa. Begitoelah ak

“takan kaoerh boeroeh Nederland,

katoelaran
Toeboeh tida tahan
pertoekaran moesim

ditinggalkan.
Dengan memakai nama palsoe'
Kardjana tadi telah memadjoeikan
permintaan
leerling keurmeester pada regentschap Tegal
dengan
memakai
diplomanja.
keurrneester jang melarikan diri
terseboet.

ditangkap

toean

Kalemahan oemoem (lesoe, poesing,
“kakoerangan energie)
Gigi boesoek — Sakit kepala
Selaloe dapet pilek
Badan koerang tahan boeat pentjegah

satoe

moelai

Mendirikan

Tacekah
bahwa:

te Salatiga oleh Landgerecht di
diberi

ba:

sanja.

Seorang bernama Kardjana, be
kas opas dari abattoir Gemeen-

sana

kita

dan ada
sasoeatoe
jang tida baek, maka
ia .mengasi kepada
kita tanda? peringetan
dengen terang, jaitoe
" terang boeat orang
jang mengerti baha-

Mentjoeri diploma
Hoekoeman
1 boe-

'Yan

dalem

poenja perkakas

DJAWA TENGAH.

tetap. Sajang sekali itoe rapat
tak dapat dilangsoengkan oleh
karena hoedjan jang begitoe le

3

1430 WL.

Djanganlah toenggoe
sampe toean terba-

diterangkan, bahwasanja wakil
Pemerintah ditempat tsb, kini
lagi mengadakan
penjelidikan
atas harga barang berhoeboeng
dengan peperangan di Eropah.

toelis
kita.

kala mereka menoentoet sekolah merdeka, begitoelah aksi ge-

TEL

beloem djoega menerima duur

rapat Gapi oentoek menjoesoen
Comite Parlement Indonesia jg

depan.

keroemah.

- Industrie

120

sakan para anggauta ditempat
tsb, berhoeboeng dengan masih

Minggoe

jbl. di Tjiledoek akan diadakan

Sa

dipanggil

Pertemoean itoe adalah atas de

bat dan lama. Maka itoe rapat
dioendoerkan sampai hari Ming

Kristen Nederland tat-

boleh

nDelyana & Zonen"

dioendoerkan.

Oleh Pem.

keperloean
Meubel

dan daerahnja.
Dalam pertemoean
itoepoen
hadir dari HB. PTTR
toean2
Kartamoehari
dan Soedarsin.

SEMARANG
Rapat

SOLO.

Adres
jang soedah terkenal oentoek membikin
segala
roepa2
meubel menoeroet oekoeran dan
gav bar, menerima pekerdjaan politoer dan mengetjat.

soedahnja menggelapkan oeang:
“Jia poenja diploma
keurmeester

selamat.

Ma'loemat

3

toelang

SOEBANG.

Ke-

mis 3—4 April '40 ini Parindra
tjabang Bandoeng, telah melan:
tik anggauta2
baroe, jang ma-:
soek dalam
-boelan
Februari:

Sedjak tahoen

dan

SALATIGA”

Parindra.

Pada hari Rebo

besiktiaekioi

(lehernja)

dan Ra'

Telah 3 kali mengeloearkan candidaten Goeroe, oentoek mengadjar bahasa Belanda dan Pengetahoean
oemoem, dengan dapat pekerdjaan semoea.
Mintalah keterangan dan prospectus kepada :

“belakang patah.
Hari Rebo ia baharoe diperik
sa oleh
dokter
diroemah sakit
tsb. dengan teliti.

jg.

Widjaja.

djangan berarti

tah send: menerangkan bah- 5 Pimpinan 'aksi2 terseboet tahoe,
a hanja dalam. lapang terten- bahwa djika perdjoeangannja tee, Kroon (minister: djadjahany | lah mendekati pemenoehan tocn. mengatoer, dalam Ia- | foetan-toentoetan jang dimadjge-

ang jang lain ia hanja mendapat

da-

reka, jang soeka autonomie

Tetapi zelistandigheid jang le-,

bih- loeas itoe,

bojan jang pendek dan terang,
amtenar besar sadja,- sedang
sIndonesia
berparlement”. Me— Volksraad
tidak lain daripada
| mang begitoelah pimpinan sega. tempat mengeloeh sadja.
inister Welter

itoe,

telah diha-

memberi kekoeasaan kepada me-:

'lands Staatsverband.

hingga

— Minesterisle
verantwoorde“Nijkheid ini, ialah koentji soal zelf
standigheid Indonesia,
karena
djika hak2 Goebernoer-Djendral

rapkannja

PSII

loeasan pekerdjaan bagi pergoe
roean di dalam Masjarakat, ma
ka pimpinan tahadi moelai boe
lan Maart j.l. dengan soedah di
sahkan oleh Madjelis-Loehoer,
diserahkan kepada Ki Iskandar

boeka djalan ke-Parlement boelat, didalam lingkoengan Neder-

»Koloniaal Tijdschrift” boelan
|
Maart.1939..
Djika begitoe, jang
. ment boelat. bagi Indonesia, ha| roeslah ministerisle verantwoor- mendjadjah hanja berpindah da— delijkeid dari Minister van Ko- ri Nederland ke-Indonesia, se-

— lonitn diroebah.

dipetjatnja

L.A.

ar Negeri tidak selaloe dipaksa|
meradjalela !
memberi keterangan tentang hal2
jang penting jang lebih baik dja

— Gerakan Indonesia dikeritik, te lement. Demikian djoega dengan
— tapi siapa tahoe , bahwa bangsa . Minister Oeroesan Dalam NegeIndonesia

Dengan

ri pihak

Ia mendapat

H.I.K. MOEHAMMADIJAH
SOLO“
|

jat.

doenia.

draaier

:

Telah dapat kepertjajaan dari Pemerintah

lekas dibawa
ke roemah sakit R.R. di Waled, akan tetapi
tidak lama kemoedian ia meninggal

poetera toean ke

Kedoea Pagina I

.Rentjana accoord Oost-Java
Stoomtram Mij. tentang pembajaran surseance jang diberikan
pada 15 September 1933, pada

akan disiarkan dengan ketera
ngannja
kepada oemoem oleh
Factorij di Betawi dan agentschap2 di. Bandoeng,- semarang,
Soerabaja dan Medan dari Neder
landsche Handel Maatschappij
N.V., dikantor Hoofdvertegen-

woordiger der Mij. di Semarang
dan Administrateur der Mij. di
Soerabaja.

3

Lembaran

| jang

kedoea

bersifat

oemoem.

WILLY

| Rapat tertoetoep diadakan dige-$
| doeng
sekolah
Parindra pada!
ig. 22/23
djam 8.

DOENIA

MAKIN

poedja

tadinja

setinggi

di

langit

N | dan akan di hormatinja, lambat
na

di batalkannja sendiri. Da-

.kri pihak
mana

jang

berperang,

jang

poen djoea kian hari kian

tida lagi |mengendahkan oendang

- | oendang International, karena nia
| sing2. “terdorong oleh kepenti| ngannja, “dus, goena mendjaga
| kepentingannja itoe terpaksa me
langgar kepentingan orang lain,
4 paling sedikitnja menga-

baikannja,

dan

NAN GErNEh

pen-

rang ini terang “Sa njata adalah
| politik »Nafsi-Nafsi”, boeat ma“na tidak sedikit negeri2 jang ketjil mengalami keroegian, dan
“ Hogpangandtouri sama dengan: nasib mereka terang terantjam.
Laba
1
toe sidang pengarang.
| Inggeris c.s. baroe sadja mele'Maar,.....IO,......kalau
ada “takkan perioek apinja di daerah
pa ngerangkep, lantas namaNoorwegen dan beloem lagi seat pandjang, jaitoe: ke- “lesai, tiba2 Djerman dengan tje1a dan ketoea sidang pat sebagai kilat telah berhasil

Ps

dirobah

Padi,

Denemarken-dan

| mendoedoeki

Tetapi bbing Aangtat.
“Nama
.»ketoea sidang penga-

Noorwegen,
poen

baik kawan

lawan “sama

sama

—« dikira

nadang

lebih njata betapa hemasih

dalam kandoengan. to morrow.
Dan telah beberapa hari peme-

agal lagi. Dus moesti: peng
Ke
:
:

rintah

- sebab dia jang

di

Londor

memanggil

sdjat

aan

.njimpang,- jaitoe

be-

Ia boleh dibilang

sekali, bahkan bahaja tetap mergintai atau
masih berselimoet,

menoenggoe gerak dan
dari Italia, Roes,

koetoe jang

langkah

Toerki,

ini jang terpenting
adalah perkoendjoengannja
mantri
loeat

res

kembali

lagi ke Bagdad, setelah mana di
keloearkan ma'loemat jang bersamaan di Irak dan di Mecca, boe
njinja adalah bahwa antara ke-

di dapat poela ka

ta sepakat. Nampaknja dari djaoeh-di Arabia
pemerentah2 Isdi antara

sana
deur
kita
dari
kap

toeroet djocga

ambassa-

Inggeris dari Rome-Ankara,
katakan penting teristimewa
doea negeri itoe, karena sidan pendirian dari kedoea

itoe sampai
| pemerintahan
| masih beloem lagi njata.

kini

&

seh masili soeka berdiri neutraal,

dan tindakan2 mereka terhadap.
negeri2
asing jang
atjap kali
membahajakan kedoedoekan mereka,dan dalam pencetoepnja s.k

terseboet mengatakan, andai kata
Sekoetoe

tidak

boleh tidak negeri2 neutraal- seitoe tinggal namanja

sa-

doenia

nampak marabahaja jang bersetiap2

pemerentah

berke-

mas kemas, tjoema Mesit jang ma
sih bergeinbira agaknja, ja bocat sementara, karena pada perioelaan minggoe ini, Elmalikah

Faridah melahirkan seorang poetri poela. Sesoedah bergembira
sebentar

bersiap

Pena

AN

lagi.

soea-

boleh

bertolak

ekonomi jang berada disekeliling

Ujarmasin. Kemoedian
icean Wali Al Fatah:

Kandangan.

tan tentang gerakan politik

dan sociaal
Dalam

sidang

serta
ini

selain hal2 jang berkenaan depropagandanja
ke | ngan politik dalam agama Islam,
Pada tanggal 18-19 poen diterangkan nasionalisme
telah - - dilangsoengkannja .menoeroet agama Islam. Persida
an badan: penanan: ser ngan ini berdjalan 4 djam lamanja.
Persidangan jang kedoea bersi
fat: Rapat

oemoem,

dilangsoeng

kan pada malam Djoem'at tangSa
21-22 Maart bertempat digedoeng M. Thalibin, dengan men
| dapat koendjoengan jang memoe

roepa

organisasi

ditoetoep terlebih doeloe dibatja
kan do'a

selamat

oleh toean H.

Abdullah Sidik, seorang 'oelama
jang kenamaan

.ngai.

“di Hoeloe

Perloe diterangkan, bahwa

bantoean

jg besar telah

Diwaktoe diadakan pelantikan,
maka diterangkan oleh t. Wal

poenan dan pers serta polisi leng

| dipimpin oleh toean M. Djafry Z.

kap. Doea tingkatan gedoeng M.
Thalibin penoeh sesak, sehingga

selakoe ketoea, dan H. Goesti A.
| Rachman sebagai Penoelis, de-

empoean.
Sehabis pemboekaan, fiko

di- |

tjakan Al @oer'an oleh H. Soe
:2

Je. hadlir nampak para
oelama dan wakil2 megan

didapat

| dari organisasi2 Islam dan para
oelama, seperti dari Moehammadijah, N.O. dan M. Thalibin.

ngan dapat bantoean

kawannja.
pat terpaksa poelang. Tingkatan
'kedoea dari gedoeng M. Thalibin
Djam 12.30 malas
“dipakai choesoes bagi kaoem pe- | De
Ten ee

V

Soe-

| Al Fatah jang tjabang Kandangan

banjak jang tidak mendapat tem-

|

dan

PII. Sebeloem

Segenap wakil2 perhim-

askan.

ip.

berbitjara
menerang

dari lain2
rapat di

berboeat

pilek.

Ini

Disini

tida

bisa bikin

ikan

biasa,

minjak

ikan

tida goenanja.

makan

hingga

lam ampelop.
2. Lain-lain tambahan toelisan dan tjoretan tidak diperbolehkan. Oentoek
badan ini ti-

diloear kota Solo

kan kirim
toe-post.

soenggoeh

memperbaik
pantjernahan.

begini
toeboeh

ngan

dapat
itoe

tertjapai

lebih

banjak

dan
jang

toclang'

dan

gigi

jang

koeat.

Hanja dengan mengasih makan
njonja poenja anak dengan
Scotts
Emulsion
soedah
berarti njonja mendjaga ia dari
pada
penjakit? pilek dan terhadap godain? hawa djelek
Scotts
Emulsion
menocloeng
anak? mendjadi kekar dan sehat,
hingga ia lekas besar.

dengan baik dan dengan begitoe
ia

djagalah

mendapar

dzat'

jang

mem-

besarkan badan, jang ia perloe”.

Scotts

soepaja

njonja

dapat

Emulsion.

Import. JACOBERG
Congres

dan Steden-Wedstrijden
P.S.S.L. jang ke X.

Panitya

Congres

wedstrijden

PSSI

PSSI

Pendjagaan

MATARAM-DJAKARTA.

Recla

Aftrap

RAPAT

a..

di

Agenda:
Oesoel-oesoel.

b.

Verslag
ngan.

c.

Begrooting.

e.

commissie

Pimpinan
Memilih

keoea-

pengoeroes.
commissie

peratoe-

ran permainan dari Mataram.
f. Pilihan pengoeroes baroe.
g. Penoetoep.
V. Senin t9..13 Mei 40.
djam 8.30 pagi.
Persediaan boeat rapat tertoe

toep di Habiprojo.
Pertemoean commissie peratoeran permainan.
djam 4.30 sore.
SOLO - MATARAM.
Aftrap ketoea PSSI Ir. Soerating
:

dan

Wasit dari Bandoeng.
Pendjaga

garis dan

Soeraba-

ja dan Blitar.

VI. Malam. Selasa tg. 13754 Mei
1940.

djam 8.30 pagi.

djam 8 malam.

RAPAT
TERTOETOEP di
gedoeng Habiprojo.
Agenda:
a. Pemboekaan oleh ketoea.
b. Membatja notulen.
c. Verslag tahoenan.
d. Verslag keoeangan dan ad-

ministratie berita PSSI. ”
commissie

TERTOEOEP

Habiprojo.

B.K.G.P.A.A. Mangkoenago
ro VII.
d. Membatja soerat dan kawat (tilgram).
e. Pidato ketoea PSSI.
f. Penoetoep.
III. Minggoe 12 Mei '40.

Memilih
ngan.

Blitar

IV. Malam Senin 12-13 Mei '40.
djam 8.30 malam.

djam 8.30 malam.
RECEPTIE di sa
Habiprojo.
Agenda:
a. Penjerahan dari Comite,
b. penerimaan
oleh
ketoea
PSSI.
c. Sabda oetoesan Seri Bagin-

e.

Hamidjojo

Wasit dari Soerabaja.
Pendjaga
garis dari
dan Bandoeng.

mengadakan

Sinoehoen

B.R.M.

Santoso.

garis dari Soera-

da Ingkang

Oesoel-oesoel.
Penoetoep.
djam 4.30 sore.

dan Stedenbagian

akan

f.
g.

pertandingan kedjoearaan (Ste
den-wedstrijden)
bertempat di
Iboe kota Soerakarta.
Adapoen programma dari per
tandingan kedjoeroesan tadi se
bagai berikoet:
I. Hari Saptoe tg. 11 Mei '40
djam 4.30 sore.
SOLO-DJAKARTA.
Aftrap Men
Mangkoeboemi.
Wasit dari Blitar.

“diperkenan-

tebakan dengan kar-

Emulsion

ngandoeng hantjoeran
Kalknatrium
hvpophosphieten,

neeskundig Instituut jang ternama, anak? dapat hantjoerkan

?40.

tanggal terseboet diatas tidak
diperhatikan lagi.
Boeat mereka jang berdiam

sendok,

TETESAN

Perhatikanlah
dengan
baik
nasehatnja ini Genceskundig
Instituut, kebaikan mana njonja
tida bisa dapatkan dari minjak
ikan biasa. Hanja Scotts Emulsion
ada mempoenjai
faedah?
jang
diseboetkan
di atas
—

3. Commissie terdiri dari wakil pers dan Persis berhak mengambil
sesoeatoe
poetoesan
jang beralasan oendian.
4. Soerat
tebakan
hendak-

ketoea

Secotts

Dengan

sion jang beroepa poetih seperti
kepala soesoe”, toelis satoe Ge-

baja dan Bandoeng.
II. Malam Minggoe tg. 11 Mei

pada

menit

dari negeri panas. Lain dari itoe

toesan commissie
tidak dapat
diobah, poela dibantah.

Panitya bagian Reclame toean
R. Sadirman Wongsosoewignjo,
Paronweg 137 Solo.
Boleh djoega diterimakan kepada kantor H.W.
Keprabor:
Solo.
:
Boeat
prijsvraag
terseboet
berbagai2
hadiah jang baik telah disediakan.
Pemboekaan
dilakoekan dimoeka oemoem
besoek
pada
tanggal 31 Mei 1940.
Hari penoetoep
pengiriman
soerat
tebakan - pada
tanggai
5 Mei 1940.

satoe

SESOEATOE

jang

njonja' poenja

tang

dida-

makan

mi-

gampang

30

dapat
makan dari
makanan.
4. Dan Scotts Emulsion ada me-

itoe

Djoeara

dimasoekkan

adalah

sangat

Didalam

MENOELOENG
pakerdjainnja

hantjoer

minjak

me dan Penjiaran memberi tahoekan kepada kita, bahwa besoek boelan Mei jang akan da-

lah dialamatkan

3.

kesalahan.

tis
bagi oemoem. Sebagaimana telah diketahoei jang akan
toeroet berdjoang
dalam pertandingan resmi kedjoearaan
ada tiga kota jaitoe :
DJAKARTA-MATARAM-SOLO.
:
Siapakah
kampioen
PSSI.
tahoen
1940 ?

penebak,

jang

sc-

beberapa

Scotts Emulsion soedah mengerdjakan
pakerdjalinnja
oentoek
memperkoeat
seloeroeh
toeboehnja anak, jang paling tereetama
di dada
dan peparoe.

anak dengan minjak ikan sembarangan beloem tjoekoep artinja:

lam programma, PSSI mengadakan djoega soeatoe
pr ij svraag
dengan
gra-

atTayke
Il ?
Prijsvraag diboeka bagi sega
la bangsa. Adapoen sjaratnja
menebak
seperti dibawah
ini:
1. Soerat
tebakan
hendaklah ditoelis dengan ringkas dar
terang, begitoe djoega alamat

Emulsion

ikan

soesah

oleh

njak

maka

sekarang ?"

letaknja

Willy

Dalam stedenwedstrijden PS
sebagaimana terseboet da-

?Djoe

biasa,

anak?
2. Seotts

sesoedahnja

,,Hanja minjek tkan Scotts Emul-

II

ikan

dimakannja

hantjoernja.

Bedanja antara Willy dan Marietye melainkan inilah: doea-doeanja dapat minjak ikan, tetapi

steden-wedstrijden

ke

Miniak

kali

memperbaik toerrboehnja samboe-

Mengasih

Soerat jang diterima seliwat
Barabai kentah kota jang penting sekali bagi pergerakan di
' Kalimantan.
Djoega dikota ini diadakan
doea kali persidangan, jang kesatoe bersifat tertoetoep, sedang

1.

mendapat

kan minjak ikan. Apa jang saja

ngan

dak diadakan persoeratan. Poe
Rak politiek,

ia selaloe

moesti

P.S...

SI

AMPAT
SEBAB PENTING,
KENAPA MINJAK IKANNJA
NJONJA
POENJA
ANAK
MOESTI SCOTTS EMULSION

Kenapa Willy tida bisa sama
koeatnja dan sehat seperti ia
poenja
kawan
Marjetje,
jang
tinggal didalam ini gang djoega ?
Satoe kali saja pernah bitjara
dengan iboenja Marietje tentang
iniz ig tjeritakan kepada saja
jang ta selamanja kasih Marietje
Scotts ' Emulsion. Tetapi saja
poen selamanja kasih Willy ma-

SATA SEPATU
BNN SNN ES

Depan

psen
saja
moesti
"
rawatkan
Willy?”
bertanja seorang iboe dari Betawi.
Pada tiap? toekar hawa oedara
ada sangat melemahkan dia dan
saja seringkali mendjadi termenoeng djika saja lihar romannja
pajah dan poerjat”.

“GerakBadar

. Prijsvraag

rang2 menjesalkan sikap dari pemerentahz jang
sebegitoc dja-

limoet,

di Haroejan,

VOETBAL.

dengan te-

jang siap-lengkap.
Dari segala pendjoeroe

'40, dilangsoengkan

Pa pezase Kana

tirkan soeara2nja, di mana baroe2

natjam

Senen tanggal

digedoeng sekolah N. O. dengan
dapat koendjoengan
Ik. 1000
orang.

Ipasannas,

Pers Toerki tetap mengchawa-

tidak ada pehak

Maart

kawan, jang
sama dengan

Kadoea anak prampoean ini samasama dapat makan minjak ikan —
kenapakah ia berbedahan2

toe tempat jang terkenal poesatnja pergerakan
Islam
dizaman
Sjarikat Islam. Rapat bertempat

mereka.

ini, s.k. Djamhoeret

A-

Dari Medan diberitakan, bah
wa kapal Djerman. ,,Wasgenwald”, jang atas nama ,,Asiatic
Petroleum Company” telah dibeslag, sekarang telah dimerde
kakan kembali.

lah tertjapai persetoedjoean, dan
persahabatan jang erat dan kejak bertolong menolong, sedang

di soeal Arabia

malam

SABANG.
Kapal
Djerman

(ioea pemerentahan Islam itoe te-

betapa hasilnja kelak | sekaliannja itoe dengan keadaan

ambassadeur itoe, karena di

|

vegeri Irak Sir Nuri Elsaid Pas-

ha ke Hidjaz dan telah

Arkasi-ketoea,

rapat oemoem

minggoe

gentingnja, dan Italia mengikoeti

jang tidak boleh di lengahkan
djoega kepentingannja dari Cong

24/25

ngah.

Isiam

toean

Pada

“Kan itoe adalah segala peristiwa2,
ja... bila terdjadi di laoetan te-

Boeat doenia

dari

ia poenja
cemoernja

1

dia, dan tinggal didalam satoe gang, dapat
makanan sama, tetapi tida pernah sakit
pitek, pipinja bertjahaja segar dan gilang
goemilang karena goembirah hidoepnja.

gemoek badannja. Kenapa begitoe hesar
bedanja dengan- . . «...........

pang Ahmad-penoelis dan dibantoe oleh lain2 pengoeroes.
Haroejan.

di Bal-

London di bawah pimpinan man
tapi

Iri

MARIETIE

WILL. aa mendjadi rawatan iboenja.
Tiap' pergantian hawa oedara
ia agaknja mendapat sakit pilek. Roman.
nja
pocijat dao
lemah
dan
tida bisa

diadjoekan oleh hadi-

rin. Soesoenan pengoeroes terdi-

kelak

keadaan

“tri locar negeri Inggeris Lord Ha
kita menoenggoe,

injaan jg

dan Se

pasti, jang

mempengaroehi

| bitjara laloe dipersilahkan pada
hadirin
oentoek mengadjoekan
sehingga
achirnja
wakil
P.B.

| PII haroes mendjawab 40 perta-

selamat sama

wengatakan jang segala peristiwa kini berlakoe dengan sangat

baiklah

"spemangkoe empok” ta-

beloem

dia. Sedang Mussolini baroe2 ini

lifax, dan

tsvervangend . empok Bedjat,

Balkan

ambassadeur2 jang di daerah
“Balkan dan sekitarnja, di mana
soedah beberapa hari Congres

' Pambassadeur telah berlakoe di
: lantas pikiran bang

sana.

gitoe terantjam, tapi beloem poe

satoean

soedah tentoe tidak

bat dan dahsjatnja jang

sih di

tertje-

hoofdre- akan meringankan keadaan, ka.Pemang- | rena ,,all is finished”,. dengan
itoe akan

serta dan sampai kini ma-|

lam sedang membentoek blok per

jang sekonjong-konjong itoe, tapi apa hendak di kata, segala galanja telah berlakoe, protes dan

“-

ikoet

maoe-

kena. | ngang melihat tindakan Djerman

toentoetan

Perantjis di Timoer dekat|

ui

poedja

telah kedoea wakil PB. PII ber-

tara

NN

| dang-oendang jang

oen-

Pembatjaan Al @ur'an dilakoe
pembitjaraan
di sana
itoe Ge- |
kan oleh toean H. Abdullah. Seneraal
Weygand pemimpin ten-

:

Lerakasnnekamnjs,

rantjangan
ga.
dan dalam £

ja

sadirina 4 jang

sana itoe
memboeat
perang
baroe poela

1Y

ega

lengkap, sementa

£

ja makin terasa,
2 manoesia atau

at perkoempoelan

achli negera di. ra wakil pers poen lengkap djoe-

ata

harga-

Minggoc

UK ad Dj

kiannja ta

5

malam

23/24 Maart '40. Wakil

k-

ini berdjalan

joega sam pai di mana

5

Poen di Paris

pilek

K

t rang

kian

3

tanggal

—g

national

Tinter.:
lama pe-

pada

| adakan

beloem pernah
sakit pilek.

selaloe sakit

|

Rapat oemoem bertempat digedoeng sekolahan PPI dan di-

BERBAHAJA

Oleh BAFAGIH.

NDANG-oendang

dimoelai

La

$

40

Lg

Saai

Maart

ke doea Pagina II

keoea-'

.

Malam perpisahan di Habip
rojo.
Agenda:
a. Pemboekaan.
b. Mengoemoemkan
poetoesan-poetoesan.
c. Pemandangan congres.
d. Pembagian hadiah.
e. Penoetoep.

“PEMANDANGAN

Hitoengan

jang

DJOEMBLAHNJA
MENJEDIHKAN I
Djoemahat

12

Selamanja masih banjak sadja anak" jang
mengerdjakan pakerdja8nnja dibawah penerangan djelek, dengan kebahajaiin anak

Apr

17.00 Roepa2 lagoe Hawaiian.
17.30 Roepa2
ser parat.

lagoe

dan

itoe mendjadi lelah dan lekas marah, dan
sepasang mata jang haloes itoe bisa men-

kabar |

djadi roesak boeat selamanja. Kasedihan
anak? itoe dapat ditjegah dengan djalan
memperhatikan baik" penerangan didalam

Ambon
2

”18.00 Pembatjaan

'soerat

harian.

18.30 Roepa2
19.00

lagoe Tiong “ion.

Oentoek

anak2

oleh

roemah. Oleh oekoeran penerangan telah

Oom

— ditetapkan, dipertengahan tiap' toean poenje

Soep. dari OCRO.

18.20 Pembatjaan
:

kitab

kamar moesti dipasang lampoe? PHILIPS.

Indjil

Lain dari itoe, memakai lampoe tambahan
di tempat bakerdja, ada satoe keamanan.
Tida ada satoe sebab oentoek toean akan
tida memakai penerangan baik: lampoe'
PHILIPS jang himat, meminta boeat pe-

oleh OCRO.

20.00 Roepa2 lagoe krontjong.
»The

Kronijang-orkest

20.15

:
Star”.
24.00 BERHENTI.
Saptoe10.00

nerangan

K3

baik

beberapa

April

Roepa2 lagoe Djawa.

(....

malam

LAMPOE

- 11.00 Roepa2 lagoe Melajoe Seberang.
11.30 Roepa2

diseloeroeh

hanja

cent sadja oentoek stroom!

2

»SPHILIPS"

lagoe leloetjon

Kwa Toemboe.

TERANG DAN MOERAH

12.00 Roepa2 lagoe leloetjon.
12.30 Roepa2 lagoe Gambang |
Kromong.

13.00 Roepa2 lagoe Tiong Hoa.

13.30 Roepa2
dan

lagoe

krontjong

Stamboel.

14.00 BERHENTI.
Hawaiian
17.30 The
Moluku
Boys Band.
19.00 Pembatjaan soerat kabar
harian.

Lampoe Thilipya menjimpan banjak oewang alxa pembajaran olkoom
Mam

6.03 Lagoe Gamelan Djawa da- |
ri Solo.

lagoe Tiong Hoa.

20.30 Roepa2

lagoe

krontjong

21.00 Ketjapi

orkest

,,Galoeh

Pakoean” tjabang Djatinegara.
5
24.30 BERHENTI.
PENJIRARAN NIROM TIMOER.
Djawa Barat

12.30 Konsert Soenda
13.30 Berita pers.
13.45 Konsert Soenda

14.15 Berita pers.

18.30 Krontjong.
19.00 Padicultuur.

14.30 Toetoep.

19.30 Berita pers dan Dagang.
£

waktoe.

,,Krido

181,

(II).

19.25
19.40

Rahar-

Rahar-

19.20 Lagoe Minangkabau.

djo”.

23.00 Oentoek Bangkahoeloe
Sumatra
Toetoep.

19.30

Berita pers dan dagang.

20.00 Tanda waktoe. Studio-toneel oleh perkoempoelan

Moeda”.

,Halimoen”.

Saptoe-i3:

20.45 Bobodoran Soenda.
22.00 Konsert popoeler oleh Lief-

April

Bandoeng II 192 dan III 50.
Batavia II 197.
6.00 Tanda waktoe. Pemb.

N | suilleton
2 ee

MENDADAK

ANERAN

24.00

| boer,
.

MENDJADI KAJA

BAGIAN V.
Masoek
dalam djebakan.

28
»Ha,

itoelah. bedanja

orang

orang

lelaki

dan

Boeat

toean tentoe sadja tidak

perempoean.

. pemberian tjita bakal badjoe dan
slof toean? Boekankah moestinja
saja menolak toean adjak nonton
komidie bangsawan. Saja merasa
sebagai perempoean di djalanan

ma haroes

giok
rasa'an
aa

moeda

jang|

dalam kesedihan dan pemenjesal.
An Pa

kenal

Ia

djaga nama.

Nama

boeatan orang: jang ' memegang
nama baik. Sesoedah berpisahan
dengan Dr. Sjamsoeddin saja se| laloe hati-hati setiap tingkah lakoe, tetapi meskipoen begitoe ada sadja fitnahan orang jang sengadja
mentjemarkan diri saja.
Tentoe tocan mendengar tentang
ini

”

» Tentang apa neng Mimi?”
“Tentang

anggapan

soedah

baik adalah modal teroetama bagi perempoecan. Perboeatan saja
kemarin malam maoe dikasih a| pa2 harga mahal, maoe dibawa
nonton, boekan seharoesnja per-

jang gampang didjawil dan gam- |
pang dibawa orang.”
Air mata |
moelai mengalir dan toean Ach- |
mad Basoeki soenggoeh kasian
perempoean

,,kita toch

ma dan kemaren tidak berboeat
apa-apa jang tidak baik.”.
Lagi-lagi bedanja
anggapan
perempocan dan
lelaki. Boeat
toean boleh
diibaratkan
akan
menggandeng sepoeloeh perempoean djoega tidak ada halangan
| nja, beristeri empat djoega tidak
apa asal bisa memberi - nafkah,
tetapi orang perempoean, teroeta

mengapa sebab orang lelaki. Tetapi saja orang perempoean. Tjobalah
toean
pikir. Boekankah
seharoesnja saja djangan terima

melihat

Java.
Toetoep.

begitoe,” kata toean Achmad Ba
soeki dengan mentjoba menghi-

Oleh
SAEROEN
.

Solo

188,

orang omongkan

ja begini dan begitoe.”

Mario

Midden-Ja-

Tjepoe.

,,Harp”

sa-

Lorenzi.

Godsdienstig-culurele
zing.

17.03 Isi programma.
17.05 Tjelempoengan Djawa.
19.00 Perhatian kaoem Iboe.

21.00 Toetoep.
P.M.N. 29.

,,Krido

dan

Djoemahat
12 April
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.01 Isi programma.
17.03 Boenga rampai.
13.00 Peladjaran bernjanji.
185.40 Ensemble 'Georgs Boularger.
19.00 Berita pers dan Oedara.

(I).

17.00 Tanda waktoe. Pemb.

22.00-Ketoprak

192, Oost

va: Soerabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 25 m. Soerabaja HI
196, Semarang 122, Malang, Djokja

Batavia II 197 P.M.H. 45

djo”.

24.00

kaboemi

Bandoeng
II 192

Peladjaran

bahasa Belanda.

20.40 Ketoprak

Cheribon 108, Pekalongan 92, Soe-

12.20 Strijkorkest ,,Belloni”.

17.05 Konsert ketjapi.

20.00 Tanda

125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182,

12.00 Tanda waktoe. Pemb.
12.03 Masak-masakan.

Djoemahat
12 April
Bandoeng II 192 dan III 50.
Batavia II 197.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.03 Isi programma.

NIROM.

Penjiaran Timoer.
Archipelz. 99 dari 11— t.m. 12.—
atas 205 m. West-Java:
Batavia

6.30 Berita pers.
6.40 Lagoe Hawaii.
7.00 Tanda waktoe. Lagoe Arab
modern.
7.20 Berita pers.
7.36 Toetoep.

dan Stamboel.

PROGRAMMA

le-

:

20.00 Dari plaat gramophoon.
20.05 Pemandangan oemoem.
20.20 Aneka warna.
2180 Radio-hoorspel.
21.45 Erna Sack.
21.58 Koers.
22.00 Tanda waktoe.
22.01 Omroep-orkest.
23.00 Toetoep.
April
Sa pose
is
6.30 Pemboekaan.
6.31 Berita pers.

,Och tidak. Soenggoeh saja
tidak dengar. Dan seandainja de
ngar djoega
boeat saja boleli
dikata
omongan
begitoe hanja

masoek di koeping kanan keloear koeping kiri. Soenggoeh saja
tidak dengar
apa-apa
tentang

neng Mimi.”
.Sjoekoer

kalau

tidak”, kata

neng Mimi teroes, dengan oesap
air matanja pakai oedjoeng kabaja.

,,Telegram

tjepat, radio lebih

tjepat, tetapi
moeloet orang, adalah paling tjepat. Kalau kemaren ada orang tahoe saja berbareng dengan toean, ja Allah! moes
ti dikemanakan saja poenja moeka. Saja menjesal sekali, meskipoen terima kasih saja tetap segoenoeng pada toean.”
Toean Achmad Basoeki mendengar dengan perhatian
penoeh.
Sebetoelnja ia. sering djoega detentang
Orang
omongan
ngar
baik,
koerang
jang
Mimi
.
neng
maoe
tidak
ia
tetapi waktoe itoe
ambil perdoeli, benar atau tidak
masa bodo. Sekarang mendengar
keterangan dan oeraian dari jang

bersangkoet ia lebih pertjaja bah
wa semoea

omongan

hanja fite-

6.38
6.50
7.00
7.01
7.30
TT
8.00
11.00
11.01

Gymnastiek.
Dari pl. gramophoon (I).
Tanda waktoe.
Dari pl. gramophoon (Il).
Berita pers.
Dari pl. gramophoon (III).

17.04

Toetoep.

15.30
18.00
18.30
18.45
19.15
203
20.30
21.00
21.10
23.25

Tanda waktoe .Pemb.
Cinema-orgel dan permainan bola.
Karangan Brahms.
Beberapa soeara.
Nirom-klein-orkest.
Berita pers dan oedara.
Matinee-concert.
Berita pers dan oedara.
Toetoep.
Tanda waktoe. Pemb.

11.40
12.00.
12.30
13-20
1333
14.20
14.30
17.00
17.01 Isi programma.
17.06 Boenga rampai.
18.00 Karangan Roes modern.
19.00 Berita pers dan oedara.
19.25 Poespa ragam.

20.00 Concert.
20.45
21.15
22.30
22.45
23.00
21.00

Beberapa potpourri.
Omroep-orkest.
Beberapa soeara.
Moesik oentoek dansa (1).
Moesik oentoek dansa (II).
Toetoep.

B.R.V.
Dioemahat.i2
April
17.00 Tanda waktoe pemb.
17.04 Berita pers.
nah

atau

1725
17.30
18.00

Djamoean
minoem
teh
(stadz).
Landjoetnja djamoean teh.
Vocaal.
stenografie
oleh
Cursus
B.R.V.
Berita pers.
Swing-music (stadz).
Soeara accordeon (stadz).
Vocaal.
Concert B.R.V.
Phohi-relay.

Cinema-orgel.

Saptae”13
April
6.00 Tanda waktoem peb.
6.04 Berita pers.
6.25 Aneka-warna.
7.05 Berita pers.
7.25 Programma roepa2.
9.00 Orkest Barnabas.
9.30 Njanjian.
10.00 Menarik dan mendorong.

10.20 Orkest Geraldo.

Waldstein sonate Op 53.
Njanjian.
Djamoean makan B.R.V.
Programma Sabtoe sore.

15.00 Toetoep.

ada

dah berboeat. Lepas dengan Dr.
Sjamsoeddin
sebisa-bisa kerdja

dan
hadjar,
meskipoen
toean
Achmad Basoeki badannja lebih
ketjil dan tingginja kira-kira hanja sampai di poendak toean
Markoem!

bikin

koetang,

bikin

rok

anak-

anak sampai
tangan jang tadinja haloes habis kapalan sebab
tidak ada berhentinja poetar mesin mendjahit. Sebab orang moe
dah hinakan perempoean jang ti
dak bersoeami, sampai saja maoe

,Och

kalau

ia

saja

akan

toebroek

haroes

toe-

lai kepala djadi kaki dan kaki dja
di kepala
sebab gadjinja tidak
ijoekoep, soeka main djoedi, matakah ada perempoean koeat dja

toerkan semoeanja, masih banjak
lagi, tetapi ini semoea tidak bergoena. Barang-barang jang saja
dapat dari Dr. Sjamsoeddin habis, belandja sering tjoema dikasih tigapoeloeh
sen. Tjobalah
toean pikir. Soedah begitoe tidak
ingat miskinnja, hoetangnja bertoempoek, masih soeka main pe-

d: bininja?

rempoean.

terima lamaran si Markoem.
Tapi djikalau lelaki jang dibe-

Soedah

begitoe ka-

lau marah main poekoel.
Siapa
jang tahan! Sekali saja tiga hari
sesak bernapas sebab didjorokkan dan ditjekek leher saja. Teri-

ma sadja. Lain kali ditendang di
tampar, anak orang dibikin seperti bal, siapa maoe.”

Kalau saja tahankan

diri bisa nanti kena tering atau
.makan
ratjoen. Tapi maafkan
toean
Bas,
boekan saja soeka

djelekkan orang lelaki, tapi toean
boleh tanja pada jang mengeta-

hoei ini semoea.”

me-

,Terlaloe, terlaloe!” kata toean
Achmad Basoeki dengan penoeh

njelak toean Achmad
Basoeki
dengan kedip-kedip, dan pertjaja ini pengadoean sepenoehnja

kasian dan memandang neng Miini. Jang dipandang mengarti peribahasa bahwa orang harocs

,Aih

terlaloe:

keliwatan!”

seksa atawa tahan-

tangoeng

bisa

toeloeng boeat

poetoeskan akar aambjjen 3 fl.
tangoeng berhasil f 2.— besar

fj 3.80.

S3
Bt

Orang lelaki jang diwaktoe
malam sering2 kentjing, pinggang, toelang2 pinggang sakit,
loetoet pegel, mani entjer,
tidoer atawa kentjing mani toeroet kloear, badan lemes, ma-

4
4

kan 3 fl. tanggoeng baik 1fl.isi
100 bidji f 1.25, 00 bidji f 2.80. ' je

RIGASTA

HEEREN

LOTION.

—

Pakai Rigasta Heeren-Lotion doenia ada soerga kesenangan

f 2.90, stel besar f 5.75.
Pesen

Pen

berikoet oewang ong-

kos wrij.

3

Firma DE INDISCHE KRUIDEN. G. Tengah 22, SEMARANG.

Rembours

djahat, tentoelah dari doeloe soe-

“di sitoe,

Djangan

Ta

kan kaloe orang dapat sakit tidjing
(aambijen)
Mongoria

beli perstel dengan Rigasta Pil

kedengkiati| ' Menilik tjaranja ia godek-godek| kan kepalanja boleh didoega dji| kalau itoe waktoe toean Markoem
saja maoe beboeat

,Djikalau

Bs

MONGORIA.

boeat lelaki dari segala oemoer .
1 fl. ketjil f 1.50 besar f 2.90,

10.45 Das Meistersextet.
11.15 Guitaar-soli.
11.30 Orkest Accordeon.

karena

orang.

teekend, f 0.30 Rembours tidak

kirim.

HONORIONS.

Phohi-relay.
Madam Butterfly.
Toetoep.

12.00
12.25
13.00
14.00

gann
ni

LOTERIS OEWANG.
"
1 Lot f 11, V4 lot f 5.50, M4
lot f 2.75, 1/10 lot f 1.10 aange-

ENAM

20.00 Roepa2

anta

BA

.Kromong.

Nai

19.20 Roepa2 lagoe Arab.
19.40 Roepa2 lagoe Gambang

kirim voorschot.

poekoel
besi di waktoe panas: —.
Saja poenja badan tadinja baik-

baik, sekarang masih ada bekasnja biroe. Ini!”... dengan lengan
badjoe tangan kiri disingkirkan
betoel nampak tanda biroe di bawah

sikoet.

Toean

Achmad

Baat

soeki melihat tangan koening dan
haloes

dari

sikoet

sampai djari-

djarinja jang lantjip.

Ia kedip-

kedip!

»Ini..?,
kata neng Mimi t
roes
dengan angkat pinggir
kain, tetapi dengan segeraia to:

roenkan lagi. Ia keloearkan lidah
seperti anak ketjil jang maloe
atas perboeatannja.
mad

Basoeki

telan

Toean Achloedah.

,»Masih ada bekas lainnja
neng?” ia tanja dengan berdiri
dan ke djendela menengok ke
loear sesoedah
sekelebatan ia
melihat betis jang tjepat dit |

toep lagi.
,Ada,

lihat.”

tapi toean

tidak oes

(Akan. disamboer

|

1

f

