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dengan segera

MEMOENTJAK KEGENTINGANNJA.

Sabtoe (Reuter) — Pada 3 hari belakangan ini soe-

a di Belgia makin bergontjang. Pemerentah tetap mendjalankan
kenetralannja, tetapi negeri sekarang dipersendjatakan deitik
siap-lengkap.
Kini semoea ministerie, gedoeng? openbaar dan
tion-station radio didjaga dengan keras.
ZWEDEN

SEGERA MENDAPAT

»Telegraaf” di Berlin

penjiaran-penjiaran
kk

Djerman.

sini

dari soerat

ketiga

ka-

den,

mengadjoekan

intaan-permintaan jang pasti oentoek menghentikan

per-

Djerman

“

Paris,

Sabtoe (Reuter).
—

“Kalangan jang berkoeasa

mene-

nja dari batas

gis dibanjak

Noorwegen, dja-

“Nia kepada

Zweden,

djika

ne-

ri itoe mendapat serangan dari
hak Djerman.
:
| Djerman

Ini menjebabkan terpo

tongnja

tentara Djerman

Minggoe |

Soerat kabar
,Svenska Dagbladet” mengabaran, bahwa benteng Noorwegen
Frederikstad jang berarti penting
sebagai kota jang letaknja didjapat)”

Tindakan keras

keta “ Halden, - kota

Djerman disoeroehnja mengada-

jang

-nghabisan berletak didjalan seOslo—Goeteborg,

tanggal

13 April

dengan

perlawanan

nendapat

kan

tidak lagi

tidak

dan

tahoekan

kepada:

ernalis-djoernalis Zweden
di Berlin,

| perioek2

bahwa

dengan

jg.

adanja-

api Inggeris—Perantjiz

“di Kattegat dan Skagerrak menkan sikap Djerman diroebal:
Karena

de-

keras.

2...

“

ZWEDEN

BERSIAP-SIAP.

Stockholm,

Minggoe

(Reuter). — Boeat pertama kali
alam riwajat pada hari ini die kota Zweden kelihatan soldadoe2 jang bertopi berlapis ba-

ja dan karoeng-karoeng berisi
. Pada hari belakangan ini
ak meriam, mobil pengangdengan penoeh soldadoe2
melaloei kota.

Melk

makanan

—

|

dari

Perantjis

Kopenhagen

dan

telah

sampai di Oldenzaal. Setelah berhenti sebentar mereka meneroesPertempoeran di Eidsvold.

Berlin, Minggoe (Reuter)
— Menoeroet telegram jang diterima dari Stockholm, setelah
dilakoekan - pertempoeran
di
Kidsvold jang letaknja 40. km.
dari

Oslo, maka

laloe

tentara,

Djerman terpaksa melarikan di

ri

menoedjoe.

Selatan.

| landjoet diberitakan, bahwa, pa |:

| dari 1000 pelari Noorwegen jg.
.melaloei batas Zweden didekat

Kongsvinger.
Telegram dari Reynaud

— Berhoeboeng

Stockholm,
Reuter)

Minggoe

— Menoeroet telegram
datangnja dari persagent-

ip di Bodoe,

tentara Djer-

nan telah . meninggalkan Nardan melarikan diri kelapaan jang sangat soekar jang

taknja disebelah Oetara dan
imoer dari Narvik. Tetapi te

F

ngan-serangan

dengan

Laoetan

dimana dimakperang kini
di

|

Den

INGGERIS

Haag,

ROENTOEH

Adriatik
Italia

dilaoetan Zweden sama
tidak diletakkan perioek

api.

Pertempoeran

ter-

Berlin,

di Narvik

Minggoe

aa

vliegdek,

kruiser, dan

imengabarkan, bahwa pesawat pelembar bom Inggeris setelah
melakoekan pertempoeran diatas daerah Djerman laloe roentoeh
didaerah Nederland. Pesawat itoe djatoeh dan terbakar didekat
geris jang melakoekan
diensrt
pendjagaan
di pesisir Inggeris
telah melakoekan bombardemeni

Oberste

doega menjebabkan keroesakar
besar terhadap lapang dan pesa-

Heeresleitung,

terhadap lapang Stavanger.

bahwa

ketika dilakoekan pertempoeran
oedara dipesisir Noorwegen pada
12 April,
sama sekali Djerman
mendapat
kekalahan 5 pesawat

wat2. Seboeah
kemoediannja

DiIngge-

roentoeh

dan ter-

bakar.
Boeat

kalannja lagi.

mengangkoet

sParis,

Minggoe

— Kalangan

ke Stavanger

(Reuter)

Perantjis berpen-

dapatan
bahwa djika pengiriman tentara Djerman tjoekoep

bangan mengabarkan, bahwa pada siang hari pesawat2 Inggeris

dilakoekan dengan pesawat2 oe
dara maka kepada Stockholm a-

sekali lagi dengan sangat rendah-

kan dimintanja soepaja diperkenankan memakai sepoer2 Zwe-

terha-

dap lapang Stavanger. Beberapa

sera- | pesawat moesoeh diroesak.
rangan

lainnja

dilakoekan

den oentoek

Seterha-

na banjak pesawat2 jang diatas

air ditembaki metrailleur dan
post metrailleur moesoeh dapat

njatakan kegagoemannja terha

diboengkemkan.

baroe ini mendapatkan kemena

Pesawat Inggeris roentoeh
Londen,

Sabtoe

(Reuter).

ngan gilang gemilang dan menjebabkan “loeka-loeka dipehak

—

moesoeh,

oemoemkan, bahwa pesawat Ing-

Ministerie penerbangan

meng-

6

Berita dari pehak Perantjis
itoe lebih landjoet
menerangkan, bahwa ministerie propagan

nampaknja diberi

perentah oentoek mengoekoer
dan mempengaroehi
pemanda-

ngan

dap rakjat Inggeris jang baroe- |

poebliek Zweden dengan

melaloei djalan2 diplomatiek se
beloem

INGGERIS KALAH BESAR

mengangkoet alat

sendjata perang.

da Djerman

Kruiser Inggeris karam
Berlin,
Sabtoe- (Transocean). — Dikabarkan, bahwa
kruiser.
Inggeris
jang beratnja
8000. ton ,,York” setelah
dilakoekan
serangan
-oedara
oleh
Djerman
kemoedian
ditenggelamkan.

sendjata.

Londen,
Minggoe (Reuter). — Ministerie bagian pener-

serangan

Pemboeroe torpedo Djerman
dikaramkan
Londen, Sabtoe. (Havas). —
Dengan opisil dikabarkan,
bahwa . 7 pemboeroe torpedo Djerman
telah ditenggelamkan oleh
pembceroe torpedo Inggeris. 3
pemboeroe
torpedo
Inggeris
mendapat keroesakan ketjil. Didengar
kabar
pehak
Inggeris
mendapat kekalahan sedikit.

ris . beroelang-oelang
diserang
oleh pemboeroe Djerman,
jang

oedara. Sedangnja itoe pesawat
Messerschmitts jang dikabarkan
telah hilang kini poelang kepang-

. Serangan

pesawat2

melakoekan

gentjetan

terhadap pemerentahnja.

telah mengoper kapal2
Djerman
jang
Noorwegen
dari armada
jang didipelaboehan2
berada
doedoeki oleh Djerman. Dan kapi-kapal
itoe ditoempangi oleh
bangsa Djerman.
PERIOEK
—

Stockholm,
Minggoe
(Transocean). — Dari Narvik
dikabarkan,
bahwa daja oepaja

API

INGGERIS.

Londen,
Minggoe (Reuter)
Kedoedoekan
dari lapang peri-

oek

api

moer

Inggeris

adalah

di

sebagai

Laoetan

Ti-

berikoet:

a. 57 gr. N.B., 10 gr. 26 m O.L.

ba-

Babberich. Penjelidikan masih dilakoekan.

armada

bahwa

dikabarkan,

man

njak pemboeroe torpedo. Sekalipoen demikian pemboeroe2 torpedo
Djerman melawan dengan
berani terhadap angkatan Inggeris ini.

DI NEDERLAND

Kekalahan Djerman
Berlin, Minggoe (Transocean). — Pada hari
Minggoe
dengan . opisil dikabarkan oleh

Pindah tangan
Berlin,
Minggoe (Transopisil oleh
ocean). — Dengan
di Djerberkoeasa
jang
kalangan

(Reuter).

— Makloemat Oberste Heeresleitung menjatakan,
bahwa pertempoeran di Narvik adalah jang
sangat hebatnja.
Serangan Inggeris itoe terdiri atas 2 slagschip,

Minggoe (ANP). — Sore ini Rijkspersdienst

Cham-

|

dan

Laaa

berlain jang boenjinja sebagai
berikoet: ,,rakjat Perantjis me

kepada

bahwa
sekali

paksa
mendjalankan
tindakan
pembalasan.
. (Liat samb. pagina 3)

pada hari

di Narvik, maka Reynaud me- | dap moesoeh di Halsfjord dimangirim telegram

Tengah

hingga menjebabkan

(ANP)

OEDARA.

nja melakoekan

jang dilakoekan

diletakkan perioek2 api.
Lebih
landjoet
dikabarkan,

di Laoetan Tengah

kapal2

Lebih

da laroet malam didapati lebih

Londen, Minggoe (Reuter)..
mengabarkan,
Admiraliteit
di Laoetan Timoer dan
bahwa
djalan2 menoedjoe kesitoe telali)

politik jang sekarang ini selama
peperangan

DI NARVIK

BERTEMPOER

Perioek api Inggeris

akan dipandang demikian roepa

Sabtoe

PESAWAT

Inggeris,

didapati kepoeasan terhadap

meloeas sampai Eropah bagian
Oetara tetap bagi Italia tidak beralasan oentoek meroebah politiknja. Italia akan mempertahankan

(Reu

INGGERIS

Minggoe (Reuter). — Ketika dilakoekan perteniBerlin,
poeran dilaoetan dekat Narvik, mika menoeroet Oberste Heeresleijang
tung didapati pemboeroe torpedo Inggeris, ,,Cossack”
lain2dan
”
',Eskimo
otrpedo
oe
Pemboer
- terbakar dan terdampar.
Lebih
nja mendapat keroesakan besar dan atau dihantjoerkan.
melatelah
n
Djerma
selam
jandjoet diterima kabar, bahwa kapal
di
lasgow
klas-G
koekan penorpedoaan terhadap Kruiser dari
poela
l
di Shetland. Dan pemboeroe torpedo Djerman berhasi
meroesak2 3 kapal selam moesoeh di Skagerrak.

berita jang diterima dari Rome
tentang
pernjataan
pemerintah
Italia jang sekalipoen konplik

NEDER-

firman Radja

| PERANG

dengan sepoer jang spesial staf

Polen

Haag,

Dengan

Oldenzaal,
Minggoe
(ANP). — Pada laroet malam
legasi

PERANG
LAND.

ini, maka daerah
loemkan hoekoem

Ssa-

Paris, Minggoe (Reuter)
.. Djerman melarikan diri?

tik

LAOET

KEKALAHAN

dan Balkan. Perkerasan blokka-

Den

mendapat dari locar

lain2 barang

perang.

Belgrado, Minggoe (Trans
ocean). — Dalam kalangan poli-

:

Sabtoe

PERANG

hoe-

ITALIA TAK AKAN MEROEBAH
SIKAP

Dengan tegas dinjata-

HOEKOEM
:

kan perdjalannannja ke Brussel.
memperkoeat tentara Djer
jan melaloci laoetan, maka ter-

koem

di-

berada . dibawah

de atau peletakan perioek api di

DENEMARKEN DITINGGALKAN
HL

memberi

vinsi2 di Oetara dan Timoer
njatakan

rinja.

(Reuter)-

Menoeroet kalangan - Perantjis
finisterie propaganda. Djerman
Jah.

—

kan harga.

Sebab meroebah sikap
Minggoe-

jang

ngat berkoerang persediaannja,
Hoekoeman keras akan diberikar
| kepada siapa jang berani menaik

di-

doedoeki oleh Djerman.
aris,

tindakan2

pada

telah

ter)

dikabarkan
sedikit
hari
akan mendapat gilirannja

loeaskan.
Dengan ini maka di Se
latan (Brabant Oetara) dan pro-

Stockholm, . Minggoc
| (Havas)- —-Menoeroet”kabar “di “kan ,bahwa Radja Noorwegen.
tidak akan meninggalkan nege
iboe kota Oslo dan daerah2 jang

lan menoedjoe Oslofjord, sebagai

#"poer'

jang
ialah

soengai2, terdjoe-

Stockholm,

:

di

| lengkap.

Tetap di Noorwegen.

didoedoeki Djerman sangat terasa akan kekoerangan barang makanan. Pemerintah dibawah pimpinan
Guisling oleh pembesar2

besar

Zwe

koeat kedoedoekannja.

dari-

pada daerah Narvik.

tak dilawan

Stockholm,

e

wegen.

oentoek

segera.

Throndheim.

nan air dengan terhitoeng poela soengai Vormen dan Glommen.
Mereka selaloe memper-

oentoek | lan sepoer
telah
memoetoeskan
Narvik-Lulea telah
emberi bantoean sekoeat-koeatdihantjoerkan oleh tentara Noor

djaminan

Keadaan Belgia memoentjak kegentingannja, dan sekalipoen tetap
berpolitik netral, tapi bersendjata.

ke Timoer menoedjoe Glommen.
Berita-berita paling belakang
menjatakan, bahwa pehak Noor
wegen mempertahankan dengan
tegoeh semoea tempat2 strate-

terpotong di Narvik.

PAKELAH TABLET

didoedoeki Djerman?

teng sebelah Selatan Hamar dan

Stockholm,
Minggoe
(Reuter) — Menoeroet berita-

dengan

Ada
Zweden

Tenggara Oslo dan benteng-ben

berita soerat kabar jang datang

“ rangkan, bahwa negeri sekoetoe

jaitoe

dan

mendapat

Inggeris-Perantjis

tolong

8 Honefoss disebelah Barat
Laoet
Oslo,
Drammen
sebelah

pemberitaan-

Stockholm timboel kechawatiran jang sangat.
negeri sekoetoe

dari

tentara

Tempat2
perhoeboengan
pentng
menoeroet kabar

beritaan seroepa itoe. Nampaknja dalam soeal ini pemerentah
Djerman
akan
tetap mendjalankan kepoetoesannja.
Dikalangan

Djaminan

djoeroesan,

Oa

ngan meninggalkan kekalahan be-

di Noorwegen tidak

Bergen

Aa

Ke
Boeaf sakik
. influenza, kenala,
Dilek,demem .
enbiok,d.C€

TERPENTING.

sar.
Noorwegen

kan disekitar Oslo dan bergerak

mengabarkan, bahwa berhoeboeng dengan
akan

bahwa

kepada

Ketika Inggeris berdaja mendarat di Narvik telah dipoekoel de-

| akan melebihi dari 35.000 orang
Mereka itoe pertama dipoesat-

radio Zweden mendjadikan tidak senangnja pe-

Sedikit hari lagi Djerman

pertjaja,

Djerman

GILIRANNJA?

Koresponden

—

(ANP)

Sabtoe

H aag,

“Den

?

HN

Brussel,

Hitler

an mpme

DI BELGIA

boeat

-

Sekalipoen
mara bahaja mengantjam, radja Haakon tak akan
meninggalkan Noorwegen.

Paris,
Minggoe (Reuter)
— Kalangan militer menjeboetnja
serangan2 di Narvik itoe
mendjadikan soeatoe poekoelan
besar sekali bagi Djerman dan Hit
ler. Dikatakan paling sedikitnja ki
ni terdapat
sepertiga armada
Djerman jang dikaramkan.
Di

pang-

dipinta goena
kalan Dj erman?

oermansk
KEADAAN

Poekoelan

Batavia-Centrum.

keterangan

Adminus:ratie,

-

JANG

107,

Senen

Kantoor:

—.. Noorwegen akan ditolong
$

s1

,, PEMANDANGAN”

Redactie: 1440. Administratie 1810 WI.

|

——am————c——anma—

: weden gilirannja |diteradjang

“1

DJOENAEDI.

R.H.O.

Drukkerij

Penerbit:

3

Cent,

10

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

besar dari Ing:
li Narvik
0.

$

LOSSENUMMER

LEMBAR,
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haroes diachir kwartaal.
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57 gr. N.B., 21 gr. 61, m O.L.

c.

55 gr. 30 min
m.

N.B.,

14 gr. 20

O.L.

d. 55 gr. 30 m. N.B., 21 gr. 61/,
'm O.L.
Seloeroeh

djalan2

“Lacetan

sebelah

samboengan

d.
toep

moer
gian

api

dengan

jang

seloeroeh
dari

dan

antara a dan b, c dan

berhoeboeng

perioek

Timoer

Selatan dan per-

mence-

pesisir Laoetan

Djerman.

Selatan

perioek

baharoe

dari

Ti-

Seloeroeh

Laoetan

ditoetoepnja ketjoeali- laoetan
ritorial dari Zweden.
Penoetoepan

pai tempat

ba

Timoer

ter-

'itoe meloeas

sam-

12 myl sebelah Selatan
Disana

bertemoe

de -

dari

Memel.

ngan

lapang perioek api jang telah

diletakkan

di Skagerrak

dan

Kat-

tegat.
Lapang
perioek api Djerman kini menoetoepi pesisir Djerman,

Denemarken.

Berita paling belakang menerang
kan,

bahwa

letakan

pada

perioek

telah selesai.
kan, bahwa

pagi?

boeta

api sama

pe-

sekali

Di London dinjataini adalah

perbocatan

jg. gagah sekali dari marine Ingge-

ris.

Te

“Inggeris oentoek mendarat di
Narvik sore ini telah digagalkan

Inggeris membantah.

dengan meninggalkan kekalahan
jang besar sekali. 2 kapal perang

Londen,
Minggoe (Reuter) — Kalangan jang berkoea

Inggeris jang besar ditorpedo dan

5

sa memberi
kabar-kabar

keterangan bahwa "
dari pehak Djer-

tenggelam,
Tentara pendaratan
Inggeris
diroesak-roesak
oleh
tentara Djerman, dimana kemoediannja armada Inggeris laloe

man jang mengatakan kapal pe
rang Inggeris dari klas ,Glas-

moendoer.

sebenarnja tidak beralasan.

gow” telah

ditengelamkan if

PEMANDANGAN.
Rentjana angkatan laoet

Moelai hari ini djoeroemoedi
kiETIKA Denemarken dan
diserboe oleh
Joorwegen
sakit, hingga tak dapat
laloe timboel peran keadaan
Selama beliau
masoek kantor.
soerat

ditoedjoe-

geri. Banjak anggauta jang tidax
bisa menghilangkan kesan, bahwa dalam rentjana ini orang memegang tegoeh kepada pikiran

-Isadja

jang paling ketjil, hingga dengan

. | sekretariat Perpoesatan Perge-

ini orang tak dapat mengatakan

| yakan Pemoeda Indonesia.

mentjoekoepi.

1940.

lah slagkruiser itoe ketjil sekali,
kedoea kalinja penarikan
dari

hnja | mis tanggal 10/11 April 1940 di
wanan pehak Noor sangat clubhuis Perhimpoenan Peladjar

garisnja masih tidak terang.

sesoengge

Peladjar Indonesia (PPPI), Kra
mat No. 114, Djakarta, telah di
| langsoengkan pertemoean atas

Orang takoet, bahwa koerang-

set: book ( Djerman),
m pekerdjaan memasang
aatan tepi laoet serdadoe| oesahanja P.B. Indonesia Moedadang Djerman bekerdja ber da goena membentoek Sekreta-

nja pengalaman

dari pembikinan

kapal dari negeri Belanda, nanti
akan

waan,

riaat Oemoem dari Perpoesatan
| Pergerakan Pemoeda Indonesia
(Perpindo), sebagai poetoesan

Moda Pa

Pertama2 mereka

itoe berpendapat, bahwa djoem-

»Antara” mengabarkan, bahwa pada hari Rebo malam Keja, bahwa

pembelaan laoetan jang

|adanja

pada

April

dari lain ne-

bantoean

harapkan

dialamatkan/|
Itjoekoep
redaksi
Pemandangan

1011

manakala

bahwa

ada serangan, tidak boleh meng-

| dreskan persoonlijk kepada beliaa

Dibentoek

pendirian,

njai

djangan dia-

mi! kan kepada redaksi,

bisa menjebabkan

keketje-

Orang memadjoekan

soe-

paja 1 atau 2 kapal2 jang besar
dliain negeri (Italis —
dibikin

Amerika), meskipoen sebetoelnja

itoe, dengan '

Kongres Pemoeda Indonesia jg. dari djoeroesan €konomi lebih
gera Inggeris dan Perantijis
| ke III di Djokjakarta pada boebaik,
kalau kapal2 itoe dibikin
memberi djaminan kepada Pember 1939.
lan
Dece
dinegeri
Belanda sendiri.
bahwa
erintah Noorwegen,
n
Perpi
em
at
Oemo
taria
Sekre
Kebanjakan
mengandjoerkan
dengan setjepat moengkin ke2:
toean
dari
i
terdir
ini
do
|
soepaja
materieel
jang ketjil di2a negeri itoe akan memberi
e K. Wigoena — SekrePando
'
bikin
di
Indonesia
sadja sedapat
pertolongan jang tepat sekah,
30.
erstraat
entyg
(Buit
I
taris
moengkin, sematjam dok djoega.
n dengan tjepat akan didarat
ad),
ia-St
Batav
Terhadap
ini orang memadjoetentara Inggeris-Pe
kan Te
K.W. Amiarsa — Sekretaris
kan lain alasan lagi. Poen ditaII (Gang Asem No. 22, Mr. Cor
njakan, apa sebab membikinnja
melihat Sae

Pa

nelis),
Soegondo — Penningmeester

:

sang

West No. 10,

(Matramankade

sakin Juma makin kog

Mr. Cornelis),
Joesoepadi dan A. Astrawina
ta — Pembantoe.

Alamat Sekretariaat Ferpin-

do: Buitentygerstrsat 30, Bata-

| via-Stad.
negerinja.

Nan

hingga pada sat ini,

Poen

apa
terdengar soeatoe
em
pendirian Noorwegen
ang

dari Radja Haakon itoe, melain
kanjg. terdengar ialah dari moe
Hambro, voorzitter Stor(Parlement) Noorwegen,

an dari @uisling.

Hambro sekarang ada di Zwe.

— Ia terkenal sebagai orang

jang. pendiriannja pro-Inggeris,
dan sepandjang oedjar Djerman, Hambro itoe ada mempoe-

njai Hambro-Bank di Londen.

” Sepandjang pengetahoean ki-

ta, soekarlah Noorwegen memi

lih pehak.

Kalau ia memilih pehak

Ing-

geris, berarti ia mendjadi moeDjerman dengan sendiridan moesoeh Djerman ber-

moesoeh Denemarken djoekarena Denemarken soedah

Djerman dengan per-

peladjaran

disamping
sehari?

olenh
Dilakoekan
de
Unieschool.
| Soedah beberapa lamanja se|
kolah tsb. Tjabang Matramanlaan jang ketiga telah mengada
kan peladjaran agama kepada

moerid2nja jang

beragama Is-

lam, dengan bersembahjang ke
mesdjid djoega. Jang memimpin ialah goeroe2 disitoe.

Demikian djoega katanja sekolah di Tanah
Abang soedali
beroesaha demikian ditempo hu
ri. Sampai sekarang sekolah tsb

jang soedah berboeat
Kini Zweden

mendjadi boe-

lan2.
Negeri inipoen asal moelanja
bangsa Germaan djoega. Dan
ia sekarang mendapat tegoran
keras dari Djerman soepaja siaran? radionja
dibikin sedikit

artinja djangan terla-

gerangan, bah-

loe pertjaja kepada Hambro jg.

'aakon dan Christiaan (Ru

kini bertjogok dinegeri itoe.

Noorwegen dan Denemar-

Poen dengan tjepat InggerisPerantjis memberi tanggoengan
kepada Zweden.

) itoe saudara sekandoeng.
Haakon adalah poetera soeloeng
8 marhoem Radja Denemar

Djadi: kalau Noorwegen megambil pehak Inggeris dan De

mengambil. pehak
nemarken.
'Djerman, teranglah akan. ter-

ai Mean

antara, sauda

Maka

timboel

.rang: apakah
.akan merasa

pertanjaan

.boe negeri ini?
Ini soekar dipikir, karena de-

ngan demikian Djerman menam
bah moesoeh jang bisa memoe-tara jang

1 soedah tidak

itoe, ma-

heran, bahwa |

ng ini Pemerintah. Noor-

sedang menghadapi kelitan: besar, tetapi seperti ki
katakan diatas, Noorwegen
( lama kian miring2 ke Djer'|

o-

Djerman djoega
terpaksa menjer-

“koel dari belakang

Mengingat daa

Noorwegen.

kepada

ten-

soedah terpakoe di
.

Sebaliknja: kalau Zweden ikoet serta, maka- berarti Ival ini
soertoe keoentoengan

bagi

pe-

Kalau di Noorwegen dan Zwe

skipoen beroleh. djami- | .moengkin
baharoe pada saat
Litoe jang mendapat giliran. oen
.toek. mendjadi. boclan-boelam:
“Nederland
Je

tdak
.jang

dipertimbangkan
doeloe,
sebetoeinja akan berhemat

djoega dalam perongkosan.

Ada

dimadjoekan pembitjaraan jang
te:iti jang mengenai pembelaan

Snerabaja itoe. Masih diragoeLan, apakah Soerabaja itoe pa-

dan Belgia.

Perantjis Pasognda Titin
Tetapi kedoea
n paenda. hgpapan aa : soedah.siap.

Pemberian tahoe tentang penemipatan pegawai tjoema dengan
serba sedikit sadja. Tidak di terangkan, apakah pegawai nanti
terdiri

dari orang Belanda atau

sebagian

pegawai

bangsa Indo-

ncsia. Dari matjam2

fihak dima-

dioekan keragoean, apakah o1
kosnja tidak terlaloe rendah.
Paling

takan
. bentoek
special.

achirnja

perhatian
fonds

sekali dimin-

oentoek
pembelaan

memjang

Kesjolakaan naik moebil jang
ngeri

demikian

soedah ada 4 djoemlahnja.

soeroet,

ang tahoe

dok jang digali di Soerabaja itoe

toet oentoek didjadikan pangkalan angkatan laoet (slagkruiser).

Beribadat

negeri itoepoen
A4. Tj

menoelis

:

kings

anggapan, bahwa rentjana angkatan laoet itoe terlaloe sempit.
lebih2, manakala orang mempoe-

keadaan sakit ini,

segala

Eses

Sampai tanggal 13 April ini
Abdoellah metoean Basoeki
Afdeelingsverslag dari. Volksboeah pekerdjanoendjoekkan
|
raad tentang rentjana angkatan
annja digedoeng Kolff di Djalaoet antara lain2 didapati:
karta. Toean Basoeki soenggoeh
loear
beberapa
orang mempoenjai
Indonesia
penggambar
Dalam ade
verslag.

didalam
| E sda
Monliaa

koelan jang sampai menjebabkan matinja jang dipoekoel. Adapoer jang menjebabkan kedjadian demikian itoe ialah soal oeroesan warisan.

Basoeki Abdoellah

Keloearga
Blaauw
djadi
koerban.:
|
Aneta mengabarkan,
bahwa:
pada ketjelakaan - naik moebil
di Tjikarang
njonja Blaauw,
njonja dari adjudant onderoffi

cier. dan administrateur penerbangan

militer ' di Kalidjati,

ialah bernama Sapat. Koerbannja bernama Sairi. Pemoekoel
dari koeradalah kemenakan
itoe mati
seketika
ban, jang
l la
pemoekoe
djoega. Achirnja
'
loe ditangkap oleh polisi.
(Wart).

biasa. Sekali lagi seorang poetra Indonesia menandakan bah

wa bangsa kita dapat bertempat sedjadjar dengan bangsa la
in, asal diberi kesempatan jang
baik dan tjoekoep.
Koerang lebih 50 pigoera dipertoendjoekkan oleh toean Ba
soeki, semoeanja hasil diwaktoe

ia berdiam di Indonesia,

sete-

lah bertolak dari Europa oentoek beladjar. Gambar-gambar
“toe menjatajang disadjikan
kan terang-terang betapa moe
gambar moedahnja djoeroe
segala perkan
da itoe melahi
pengalamandan
rasaannja
tjat dan pensil.
nja dengan
Poen keeilokan alam tanah air
kita ini dapat ia menjaring dan
membangoen
lagi dengan roh
poedjangga, sehingga kesoedahannja jalah benda,
jang tak
terhingga

permainja.

Ada
pigoera
diberi
nama
sTangkoeban Prahoe”, seolaholah melihatkan hawa sedjoek
dari goenoeng pada koelit orang
jang melihat
dan djernih

nah kita mendjoempai loekisan
alam Indonesia
jang
begitoe
tjotjok, teroetama
dalam arti
,srohnja”.
Djoega
dalam hal
menggambar
manoesia toean
Abdoellah

tidak

koerang

pan-

dai. Ada portretnja Miss Roekiah, seorang kakek, gadis-gaSemoea badll.
dis Soenda,
goes, technieknja mendekati ke
sempoernaan.
Hanja satoe keharoes kami
koerangan jang
katakan,
menoeroet
perasaan

kami gambaran

toean Basoeki

itoe masih koerang mendalam,
teroetama hal ini ternjata diloekisan portret. Beloem lagi di

gali roh manoesia

itoe sampai

tetapi inilah
Akan
dasarnja.
afan
kechil
jang tak seberapa.
masih moeda,
Tsean Basoeki
lebih memensoedah lajaknja
tingkan keboetoehan pantjadri

lebih da-

ja roepa dan warna,

'hoeloe, jang dikedjarnja pada
masa sekarang.
Semangatnja
masih menggelora hendak menakloekkan doenia
lahir , ri-

anglah hatinja atas anoegerah
Toehan

|

Selagi beli plakzegel digondol barangnja

Hari Sabtoe jang laloe kira2
djam 10 pagi didepan kantor
post Tanah Abang: soedah terdja
oleh seorang
di penjamberan
ng
.
toeka
tjopet
koerban iaJang mendjadi
lah looper dari toekang djahit
dan tjoetji Trimoerti. Ia waktoe
plakzegel dan
itoe masih beli
pentjopet
oleh
jang diangkoet
ia bajang
itoe ialah barang2
seharga
kebaja
beroepa
wa,
f 4—. Tetapi dengan ketjepaitoe soedah hitan pentjopet
oean kemana
ketah
tidak
lang,
perginja.

jang diseboet

manoesia”. Soedah

,,hidoep

diboektikan

poedjangga itoe dapatnja mendaki tingkat kesempoernaan ti
dak lain dengan djalan menderita kesoesahan, maoepoen kare
na nasib sendiri, baikpoen sebab merasakan oentoeng ma-

pe-

tjepatnja

Demikianlah

njambar kepoenjaan lain orang
itoe. (Rep.).

: soeasana bersih
kebanjakan dida-

pat ditempat jang tinggi letaknja ,,diwoedjoedkan”
dimoeka
siapa jang bisa merasakan gam
baran itoe. Memang beloem per

itoe

Orang jang memoekoel

ba (CBZ). Majit njonja Blaauw

dibawa keroemah sakit militer
Pada hari Sabtoe jang laloe
dan dari sitoe hari ini akan didi Bekasi
kampoeng
Kali Akoeboer.
| bang, soedah terdjadi
pemoe-

pauze

0—0.

Stand penghabisan
0—4.
Oleh karena hari ini tak banjak
tempat,

. maka

verslag

lengkap

akan menjoesoel kemoedian.

Karangan pertanian hari Sabtoe
t SoePengarang
Santk
tan
Meskipoen tidak ditjantoemkan
penoelis karangan pertasiapa
nian jang biasa nampak dalam
ini, tetapi kita
's.k.
rogangan
bahwa pembatja soedah
tahoe,
bahwa karangan ito
makloem,
adalah toelisan toean Soetan Sanif, “pembantoe kita jang tetap.
Kiranja hal ini akan dimakloemi
oleh karena
oleh sidang ramai,
keloepaan jang menge-zet nama
pembantoe kita tsb.
Merajakan Maulid Nabi.

ko
Pembentoekan
peringatan.
mite
Hari Minggoe jang laloe telah
diadakan pertemoean diantara
perkoempoelan2 pemoeda Islam
P.M.I.,

ini, jaitoe

dikota

Siap,

Barisan Idjtihad Islamijah, Pemoeda Moehammadijah Tn. Abang, Pemoeda Al Irsjad, oentoek membentoek komite peri-

ngatan dan perajaan maulid Na

21 tahoen oemoernja dan soedah
tammat peladjarannja pada H.B.
S. 5 tahoen atau jang sama de-

jah).

Oentoek

Marine.
Indonesia

pemoeda2

Oentoek

jang djadi Ra'jat Nederland, baix
bangsa Belanda, baik bangsa
Boemipoetera

maocepoen

bangsa

Timoer Asing dalam tahoen 1940
ini akan diboeka kesempatan oentock dididik djadi opsir Marine,

di Koninklijk Instituut voor de Ma

tipe di Willemsoord (Nederland).
!.ng akan diterima ialah pemoe-

da-pemoeda jang pada 1 September j.a.d. ini. beloem lagi sampai

ngan

san Pemoeda

oentoek

ma

pendidikan

opsir

marine,

pelajaran

Tidak memakai visum
Kalau
masoek
Nieuw-Zeeland.

opsir

laoet, 3 tahoen lama peladjarannia, dan 2 orang oentoek pendidikan

Idjtihad Islami-

itoe.

Kabarnja 5 orang akan diteri-

Menoeroet kabaran dari con
sulaat-generaal Inggeris di Be-

d-oega 3 tahoen lama peladjaran-

tawi,

pemerintah

Nieuw-Zee-

1 orang oentoek opsir
nja dan
aiministratie, 2 tahoen lama peladjarannja.

land

menetapkan,

selandjoet-

Keterangan
leh ditanjakan

lebih landjoet bopada

Eerste

af-

deeling van het Departement der
Marine (Telef. WI. 2110,
17) baik dengan soerat,
poen dengan lisan.

toestel
maoe-

Padjak oepah
Doeloe soedah dioemoemkan,
bahwa gemeente akan mengadakan kontrole jang keras sekali
pada perdjalanan dari
terhadap
bermatjam2 peratoeran, jang ha-

roes dilakoekan oleh pendoedoek

lang

ditangkap.

Waktoe

:
bi s.a.w.
Perajaan itoe akan diadakan
Irsjad, Petodjo
Al
disekolah
Plein 23, pada hari Minggoe,
tanggal 21 boelan ini dengan agenda:
(wakil
@ur'an
Pembatjaan
Siap), pemboekaan oleh ketoea
komite (wakil P.M.I.), keroentoehan oemmat Islam sebeloem
'ahirnja Nabi (P.M.L), penghidoepan oemmat Islam'setelah la
hir Nabi (wakil Al Irsjad), tjaranja oemmat Islam menlengga
rakan amanat nabi (P.M.I.), kewadjiban pemoeda Islam (Bari

Anak Indonesia

lain orang.
Lota ini berhoeboeng
dengar.
Dalam boelan Mei toean Bapentjatatan
pendoedoek,
oleh
ndak meranta:u Ia | karena terboekti, bahwa kebaberkehe
soeki
:
P
nja jang masih beloem kawin,
gi meninggalkan poela Djawa, : njakan soedah melalaikan hal ini
Anie, sama mendapat loeka pake Medan, Australia, Amerika
Berhoeboeng dengan keadaan
Sebeloemnja
rah dikepalanja. Anak2nja pe- teroes ke Europa:
Ceikian ini maka banjak soedah
rempoean jang soedah kawin,
berangkat ia akan
membikin
diadakan
proces-verbaal
dar
portret Padoeka Mangkoenagojaitoe njonja
'Toonsen, njonja
hcekoeman jang didjatoehkan.
van Boorsum, masing2 loeka en
ro. Kami merasa sajang terpak
teng, tetapi mendapat ganggoe» sa melepaskan poedjangga kita
Dalam hal ini boleh ditoenan pada oerat sjarafnja.
itoe. Akan tetapi apa boleh boe
djoekkan djoega kepada pemaToean Toonsen, adjudant onat, bangsa kita beloem mampoe
djoean loonlijst, jang dalam kederofficier dan monteur pada pe 'memberi kedoedoekan pada ahbanjakan
hal poen tidak dipenerbangan militer dari Andir li seninja jang pantas. Kami ja noehi djoega. Bolehlah ditoer(dan menantoe t. Blaauw) tidak
kin dilain tempat, oleh karena
djoekkan djoega, bahwa pemaapa2.
toean Abdoellah, nama bangsa
djoean
itoe tidak terikat: oleh
' Ketjelakaan itoe tersebabkan
awak kan toeroet haroem. Matanggal. Tjoema orang haroes
karena slipnja- moebil ditikoeka dari itoe, kami
berat hati
bersedia, soepaja lijst itoe diberingan jang keras, hingga moebil
mengoetjapkan selamat beperkan. kembali pada waktoenia
itoe masoek dalam loempoer gian. Moedah-moedahan toean jaitoe. sebeloem tanggal 15 Jajang loenak. Selandjoetnja mem
Abdoellah dapat menerima kenuari, 15 April, 15. Juli. atau 15
bentoer- tiang”
batoe. Toean 'roenia sebanjak-banjaknja.
October:
Blaauw sendiri jang mengemoe
Banjak
kedjadian,
bahwa
dikan moebil itoe.
Perkara warisan dipoekoel
orang. menoenggoe sampai pada
Orang2 jang loeka laloe M
sampai mati
'anggal tsb.. Sebetoelnja- boekan
'angkoet keroemah sakit Satem- |
Pemoekoel
soedah
mi maksoednja.
Manakala lijsti.

soedah mati seketika itoe dioe'ga. Toean Blaauw dan poeteri-

Pertandingan latihan XI-pertjobaan V.L.).—V.B.O.

tadi dimasoekkan pada. tanggal2
tsb. diatas, maka orang soedah
nrelanggar peratoeran.

nja

pendoedoek

(onderdaan)

Belanda dari Indonesia,
name dan Curagau tidak
mempoenjai

visum

Suriperloe

(keterangan

paspoort)
oentoek masoek ke
Nieuw-Zeeland.
Sebaliknja
pendoedoek (onderdaan) Inggeris dari NieuwZeeland. djoega
tidak
perloe
mempoenjai visum oentoek ma
soek di
Indonesia,
Suriname
atau Curagao. (Aneta).
Surya Wirawan Mr.-Cornelis
Tooneel
penjokong

Congres

Parindra.

Pada
hari
Saptoe
malam,
tgl. 13-14 April, pemoeda Surya
Wirawan
tjabang Mr.-Cornelis
telah mengadakan perajaan too-

neelopvoering

digedoeng B.R.D.

di Mr.-Cornelis. Perajaan dapat
perhatian
besar sekali hingga
banjak
antara hadirin jang tak
dapat tempat.
.
Dalam
perajaan terseboet di-

adakan pertoendjoekan Srimpi,
petilan Wajang Orang, gerak badan:

dan

lain-lainnja,

pertoen-

djoekan mana atas oesahanja
pemoeda Surya Wirawan dengan

dibantoe oleh kaoem tertoea dari:
Parindra.

Pertoendjoekan dimoelai pada
djam 8: sebeloemnja ketoea Comite. toean Soewardjo mengadakan pidato pemboekaan.
Dalam pertoendjoekan tadi dipoengoet derma sekedarnja oen-

toek. menjokong congres Parindra. dan. Surya: Wirawan jang
akan dilangsoengkan dikota Bandjarmasin pada
akan datang.

boelan Mei jang

Kira2 djam 12 malam perajaan
selesai dengan selamat.
.

Lembaran pertama pagina 11
—.
Nerslag Churchill.
Lomnden, Minggoe (Havas)
ab

Dimakloemkan,

bahwa

16 April Churchill didalam

adan Haviteenar”
“Stockholm,

Minggoe

| (Reuter). — Kini didapati boekti jang tjoekoep, bahwa kapal
- | perang Djerman Gneisenau, boe| kan Bluecher telah ditenggelamIkan “di Oslofjord.. Setelah me: renggelamkan kapalnja, maka
“bekas:
j

kera

Kana

oentoek mengadakan sidang ter
toetoep goena membitjarakan

sir marine tinggi terpaksa berenang menoedjoe pesisir.
. Opsir2 seroepa itoe hanja melakoekan komando terhadap kapal2 jang besar. Poen djoega
kalangan Noorwegen menegas-

sa-

kwa balodaah mekali
an

tentang

PERHOEBOENGAN

Batas

pagina 1)

Sabtoe (Reuter)
poetjoek pimpi-

bah kraft Mare

Nee Penak

Dewan

3

tan tentara Inggeris.

dan ber

mengadakan

rapat2
Makloemat Perantjis

di sana, seperti misal-

Paris,

diteroeskan

sg

P

perdjalanan

Minggoe

(Reuter)

— Disebelah
Barat Vogezen ten
eb

| tara

infanterie

pehak

Djerman

Ming-

Pendirian

commissie
menteri

cu

Tj

itoe

toean

a aminoto bersa(masing2 :

Witoei

nent Pergerakan

Pe-

t Onderwijs PSII dan ang-

kwartier Besar Siap) be-

(Selasa)

akan

bertolak

ka kitalah
pertama

jang akan menioep

kali”.

Ansaldo

Lebih

landjoet

menerangkan,

bahwa

rad.
Koresponden itoe menerang- - tiap-tiap
waktoe Italia haroes
kan, bahwa Sovjet Roeslan akan
siap mengadakan
persediaan
menolak permintaan itoe, dan de
dan
menoenggoe
kesempatan

ngan akan memakai

alasan, bah-

wa Roeslan tak akan toeroet

jang baik. Kesempatan itoe jg.
“pada boelan jang laloe nampak

tjam

nja masih djaoeh, kini roepanja
lebih dekat daripada didoega se

kepoetoesan | ""
PS

di Palembang,

. DJAMINAN NEGERI SEKOETOE
Stockholm,

ter). —
Aan fa

akan

diterbitkan

i kepoetoesan, tetapi ber
oeng dengan kepergian ang

a poetjoek
sementara

|

menerima

is,

bahwa

terbit

di

Noorwegen

akan

segera

gaan adalah salah. Programma
| sebagai itoe tak dapat didjalan
kan oleh negeri ketjil sebagai

Noorwegen. Bagaimana dapat
terhadap kita, karena

mendarat | berhasil

' kita mempoenjai batas bersama

| dengan
Islam”, Toean Abdoel Kadir Bahalwab adalah Ketoea dari Departement Sjar'iat dan Ibadah
PSN.

Djadi

aa soedah Aa diterbit- I

doenia

jallah boelanan ,,Neratja

sekarang
PSII

jang

me-

mentjari oeang sadja, itoe doe-

tentara kiriman Inggeris.

Juli bisa berobah
Mina
:
EP AR
an
s

jang

dari

djaminan

moengkin akan diberikan bantocan dengan selekas moengkin

i sekali, dan didoega pa
lan

Sabtoe (Reu-

dengan

Semoea

.njangka, bahwa Italia bersemboenji dalam koetoebnja sendiri dan hanja berdaja oentoek

Pemerintah Noorwegen

telah

pimpinan itoe,
akan

bermoela.

opisit

negeri? jang berperang

1 MEI

pada

1940

dapat

di-

n di BANGKALAN:

|

sendiri-sendiri.

President DP dan Secretariaat
Kemarin poen toean2 Wondoamiseno (president Dewan PSII)
dan tocan Ai. Kartawinata (Al-

| gemeene Secretaris PSII) me. Pimimpin sidang oemoem di Tasikmalaja,

jang

berdjalan

dengan

selamat.
Moedah2an verslagnja Ta
. | dimoeatkan besok.

TONTONAN.

Aksi Nasional sosial gagai?

Minggoe

(Reuter).

Berbagai organisasi di Zweden

jang berbaoe nasional-sosial menoeroet Havas
telah menerima
perintah oentoek
mendoedoeki
»zenuwcentra” dari negeri. De-

ngan

segera

pemerintah

me-

ngambil tindakan polisi. Beberapa tangkapan dilakoekan sedang
lain2 orang berada dibawah pendjagaan polisi.
membantah
Minggoe (Reuter).
jang berkoeasa di
membantah berita

| burg

telah

mengadjoekan

per-

KeRialto: Wu Cheh Tien (Boe .mintaan kepada Molotoff oentoek

Tjek Tian).

Cinema

Orion:

sea Story of Vernon and Irene Castle”

| Ana
.

Boepati Tawpaliah

"3 INAKRANINGRAT, Ur

3

Pri 8

Theater:

»Ramo-

ter)

'Pada 24 djam belakangan ini
dengan berhenti2 di Anatolia ba
gian Oetara dan Tengah terasa
gempa boemi. Di Yezgad terda
pat 6 orang mati, 80 roemah di

roesak. Lain daripada

itoe ke-

roesakan hanja sedikit, tetapi
pendoedoek jang
dikedjoetkan
telah lari kelapang2 terboeka.

memakai Moermansk dan djalan
sepoer
Moermansk—Leningrac
.goena

tjoekoep

in2 onroerende goederen).
rangan bisa dapat dari :

|
|

N. V.

CENTRALE

Euphraat

telah

ban-

ni beloem didapat angka2 jang
berapa banjaknja koerban. Ban
| djir itoe dikabarkan djoega te-

Smyr-

BELGIA

Kebakaran besar
Brussel,
Sabtoe (Trans
ocean) :

ini

dipelaboehan

Gent

terdjadi kebakaran jang besar
sekali. 3 goedang dengan 20.000
baal katoen, jute, dan linnen di
hantjoerkan.
Brigade
brand-

weer

mentjoba

memadamkan

api tetapi lain2 goedang didjilatnja oleh api. Keroegian hing
ga kini ditaksir
ada
70 mm
franc.

pengangkoetan

tentara

. Djerman menoedjoe Noorwegen,
dimana katanja Roeslan
menolak pktrdirNan itoe.

telali

Selasa

J- C. de

16

April.

Jone —

Gerth.

v.

Wijckweg No. 1.

Reba TT Aprik
(Tidak ada lelang).
Kemis

18

April.

Lelang-Commissie,
re) — Kwitang 6.

(de Serit-

Djoem'at
19 April.
(Tidak ada lelang).

Saptoe

20

tanah

HULP,

(tidak oesah ocang

cigendom,

Berapa

minta

bezitsrecht,

atau

la-

gadji dan lain? kete-

SPAAR EN HYPOTHEEKBANK
BANDOENG

SENEE

April.

(Tidak ada lelang).

NENU

9s

NE Gara

BETAWI

Tepoeng terigoe: Tjap Kodok
f 2.30,
tjap Boeroeng kalong,
Koeda merah dan Harrison f 2.15
lain-lain merk dari f 2.10 sampai
f 2.— per bantal.
Goela:
Sup.
Hoofd
Suiker

f 11.20 per karoeng dari-102 kg.
terima
di dalam goedang pendjoeal.
Minjak kelapa: Harga roeparoepa merk f 1.65 per blik dari

1434 kg.
Copra: Barang sedia kwaliteit
Bantam 9596 kering, f 5.— sampai f 5.40 per 100 kg. terima di
tibon dan Bogor f 11.65 p. 100

djir dan melipoeti kota Elasis
di Anatolia bagian Oetara. Diantara pendoedoek timboel kegontjangan. Beberapa. roemah
dihatjoerkan. Banjak keroegian
jang disebabkan dan orang2
jang mati sekalipoen hingga ki-

Sore

dengan

fabriek.
Katjang tanah: Keloearan Che-

Pendoedoek gontjang
Istamboel,
Minggoe
(Transocean) :

LELANG DI BATAVIA
Moskow
Moskou,
— Kalangan
| Sovjet Roesian

Alhambra: Film Mesir ,,We | jang menjatakan, bahwa Schulen-

dad”,

(Reu

na. Pada waktoe itoe djoega te
rasa poela gempa boemi jang di
kabarkan dari
berbagai
kota
di Anatolia.

wa berhoeboeng dengan lekasnja
| pertjampoeran pemerintah Zweden, maka aksi nasional sosial jg.
,Pembimbing”, Leidersblad di.,
hendak dilakoekan pada 11-12
scdang masih ada beberapa tjas
April telah digagalkan.
bang jang mempoenjai madjallah

Pedjabatan Ke-

Minggoe

| Laoetan Tengah.

,Soeara PSIP”, ,, Pahlawan”, »Ne
1 Tatja Islam”, ,,Angkatan
Moeda",
n

Gempa di Toerki

— Havas mendengar kabar, bah-

ialah

contant,

PASAR

lah menimpa di sekitar

Paris,

Tiga Kassiers boeat lantas bekerdja :
Satoe di Palembang.
Satoe di Batavia.
Satoe di Menado.
Dengan
borg masing2 seorang f 5000.

AI

nasional

TOERKI

Soengai

2,

Telf. 673 Mc.

Fo

| dan mempoenjai kegentingan di
|

madjallah2

Chou

banx

Ankara,

PIN HO
Bekasiweg No.

pimpinan

keoeangan,

rgan pendirian
terreboet.

aa 5

PENANTIAN
SNEAKERS
DI MINTA LEKAS

Nasional

dibawah

sz:

TAN'S
Passar Baroe,
Telf. 6286 WI.

Oost 77
Batavia.

Hai, jang diwad:ibkan menjeli
I diki hal-hal
jang
berhoetoe-

ITALIA SIAP.

nankan memakai Moermansk oen
toek
pangkalan perang sebagai
djalan sepoer. Moermansk-Lening-

Oakbntara.. Moela2

PIN HO
Molenvliet
Telf. 1674

Nanking,
Minggoe
(Transocean)
|
Tentang pendirian bank nasio
nal Tiongkok jang pada tanggal 13 April telah dipoetoeskan
oleh pemerintahan Wang Ching
Wei, pada tanggal 14 April diambil tindakan
lebih landjoet
dengan penjoesoenan seboeah

Rome,
Minggoe, (Reuter)
garis pertahanannja. Tetapi mereka itoe dipoekoel moendoer de— Dalam pedato depan radio |
ngan meninggalkan kekalahan.
jang dilakoekan terhadap pembelaan negeri Italia, Ansaldo di
MINTA DJALAN MOERMANSK.
tekteur
soerat
kabar. Ciano,
Stockholm, Sabtoe (Reu»Telegrafo”
memberi
keterater) — Menoeroet telegram dari
ngan: ,perang jang dengan men
Kaunas kepada soerat kabar »Aidadak timboel di Eropah Oetara
ton
Bladet” ambassadeur Djer- | kiranja akan menjerang kepada
man di Moskou meminta kepada
kita djoega.
Tetapi djika tan- |
Molotoff soepaja Djerman diperke
da penjerangan diboenjikan, ma

in aa

Bank

P

INNAME toean poenja ea

| TIMOER DJAOEH

peperangan

akan berikan

Harga baik boeat

bombardement

Haakon menolak oentoek mengadakan pertemoean dengan wakil
| Djerman di Noorwegen.

baroe

dengan dibantoe oleh artillerie
mentjoba
oentoek menemboes

ta dari beliau itoe.

Kita

DEMONSTRATIE
RADIO
$ dengan tidak di wadjibkan
beli.

Maka
dari itoe kota2 dimana
| Haakon berdiam dilakoekannja
bombardement.
Aksi ini dilakoekan setelah

tang pembelaan
kepada
ita2 PSII Bolaang Mo-

di Manado, beloemlah

tiga adres.

terhadap Haakon persoonlijk.

-

Paris,
Minggoe (HaAaja
Dewan peperangan kemarn
telah melangsoengtzar. persidauxannja di Elysee dengan dipim
pin oleh Lebrun. Kemaren djoega Reynaud
menerima
kedatangan ambassaden" Inggeris.
Campbell, ambassadeur
P.s'gia
Lebrulier dan gerant
Zweden.
Hennings.

jang baroe didatangkan. Sama
sekali tidak didapati pendapaML ade:

Djerman,

deur Toerki jang di Berlin
sadja sampai di Ankara.

nan tentara menjatakan, bahwa
Te

TOERKI

melakoekan

no. 855, Reclame- -bedrijf PRECIO-

18a, Batavia-C.

Telefoonlah pada ini

| Djerman mendapat perintah oeri-

goe (Havas) — D.N.B. mengabarkan dari Ankara, bahwa ambassa

Tambah koeat.

Berlin,
— Makloemat

ekonomi dan

toek

Im tidak membantahnja.
mb.

perang

Soerat-soerat memakai
SA N.V. Rijswijk

— Ministerie oeroesan loear negeri menjatakan kepada pemerintah Inggeris, bahwa pesawat2

pimpinan peperangan.

kan, bahwa »Gneisenau” telah
j | ditenggelamkan dan pehak Ber(Liat

| Ditjari oentoek diambil over
DRUKKERIJ
Pemasang advertentie ini sewaktoe2 sanggoep memberi keoentoengan oentoek drukkrij itoe.
Ia banjak mempoenjai perhoeboengan jang masih dipeliharakan baik.

gerhuis akan memberi verslag |ris dan Perantjis di Denema:tentang serangan2 jang dilakoe
ken jang banjaknja koerang le
kan pada hari belakangan dipe
bih 170 orang besoek pagi d:sisir Laoetan Oetara dan Ti- toenggoe kedatangannja di Ol| moer.
Djika dipandang perloe || denzaal dan besoek pagi teroe3
pada 17 dan 18 April akan dibe ke Den Haag.
ri kesempatan
oentoek berdebat. Moengkin djoega pada ha |
HAAKON DIANTJAM?
ri-hari ini akan dipoetoeskan
Londen, Minggoe (Reuter).

admiraal Caris dan beberapa op-

Dewan

Dari Denemarken ke Den Haag
Oldenzaal,
Sabtoe
pada | SAN.P:)
3
La- | Anggauta2 dari legasi Ingg:

kg.

Kentang:

Kelocaran

Bandoeng

f 6.25 sampai f 7.25 per 100 kg.

Empiag

melindjo:

Kefobaran

Laboean
No. 1 f 31—, No. 2
7 26.—:, Tjilegon No. 1 f 30.—
dan No. 2 f 24.— per 100 kg.
Bawang merah: Cheribon Twa
liap dan Tiongliap f 8.— per 100
kg.
Katjang
kadele:
Kwaliteit

Pasoeroean/Probolinggo
April
franco Pr. Pasoeroean/Proboling-

go f 4.94, Djember April franco
wagon, Djember f 4.771, Pasoeroean/Probolinggo
iranco
Veem April f 5.10 pendjoeal dan
kwaliteit Amboeloe fob Probo-

linggo

f 5.42”

pendjoeal per

DJAWA BARAT
BANDOENG

nRoekoen Ichtiar” 10 tahoen
Pesta jubileum 10 tahoen da-

ri R.I. telah dilangsoengkan

lam

Minggoe

kemarin

ma

dige-

doengnja sendiri
di Pangeran
Soemedangweg 145.
Perhatian
sangat besar.
Diantaranja ada

hadlir t. Atma di Nata wethou
der, sebagai wakil Burgemees-

ter, ambtenaar kooperasi, para
anggauta
Gemeenteraad tt. Ir,

Oekar t. Ali Njonja Emma

dan

banjak lagi. Tidak sedikit poela perkoempoelan
jang mengirimkan wakilnja dan goebahan

goebahan boenga.
poen lengkap.

Wakil

pers

Poekoel 8 perajaan diboeka.
Ketoea feestcomite menjamboet
kedatangan para tetamoe. Ketoe
a R.I. membentangkan perdjala
nan

R.I.

dalam

10 tahoen

jang

telah silam. Diantaranja diterangkan oleh spr. bahwa perkoempoelan
tsb. didirikan dalam

boelan Apr.

'40 dg. permoe

laan angg. 48 orang.

Sekarang

ngan kekajaan 31 riboe roepiah
lebih, dan telah mempoenjai gedoeng sendiri poela jang boleh
dibanggakan.
Kemoedian dipertoendjoekan
wajang golek sampai pagi hari
—N.,

100 kg.

Tapioca meel: Kwaliteit A roepa-roepa merk franco wagon Tg

Priok/Cheribon f 5.45 dan kwali-

teit AA f 5.75 pendjoeal per 100

kg.

Damar: Sumatra export kwaliteit AJE lev. April f 29.50 dan
A/E f 26.50
Pontianak
kg. berikoet peti.

Karet:

Std.

per

100

Sheet lev. April

dan Crepe f 0.383
f 0.314
pembeli per 15 kg.
Citronella: Kemarin pasar djaMei/Juni
Iev.
A
contract
di
f 0.971, dan f 0.95 per kg. Ini

Noteering Londen 3 d. per Ib.
pendjocal (naik 1/,g d.).
Noteering New York Spot 3.89
pembeli,
(toeroen 5 punt) Mei
2.77
pembeli (toeroen 8 punt)
dan
Juli 3.85 djadi (toeroen 8
punt).
Lada poetih:
Lev. April fob.
Pangkal Pinang f 20.— nom. per

100 kg. Noteering Londen 434«

per Ib. pendjoeal

(naik V4 d.).

Minjak tanah: Tjap Crows
f 2.05 tjap Panah f 2.05 dan Devoes f 2.30 per blik.

pagi MeijJuni djadi f 0.9214 dan
Juli/Dec. f 0.921,
lev.
f 0.95 pendjoeal.

pembeli

Koffie: E.k. Telok 1596 triags
levering April/Juni f 9.25 pembe-

SAREE Na snnangKe

eREN EA

1 f 9.50 pendjoeal per 100 kg.

Lev.
Lada Itam:
April/Msi
f 8.50 pembeli f 8.65 pendjoeal
lev.

Juni/Aug.

f 8.35 pembeli,

f 8.50 pendjoeal dan lev. Aug.'
Oct. f 8.40 nom, per 100 kg.

Abonne No. 18926, Kediri.
Pertanjaan

itoe
“da

toean jang pertama

kita
djawab:
lagil
—nwngtayan:

Tida

4

ii

MN aa PE aan

— Tahoen

8, No. 84 Senen

15 Apri!

Lembaran

1940.

pertama

Pagina IV
LAMP UNA

-

TIA

x

ni
memang

FRED ASTAIRE & GINGER ROGERS satoe pasangan Dansa jang soeda termashoer diseloeroe

Dalem

memamann

doenia, jang mana soeda seringkali penonton boektiken sendiri, sekarang balik kombali dalem satoe
filmnja jang paling besar.
Leah

TUKA

atawa

Sena"

Loge

dengen

WARNER

Tjerita

IP
WEDAD"
SATOE
DJARIAH JANG
PADA TOHANNJA

pat soedara)

Garfield,

Film

roeken

-

hati.

CHEH

Doea

tacen

boeat

na —ratoesan

MAKER

iangter-

“mm Loretta-

Donasi

riboe

KENT TAYLOR

pakean din ast .na-asta-

PAULINE FREDERICK

boeat goera scene peprangan

PEN
Pemberian

S
“

F 5 — seboelan.
seboeian.

dari

Fabriek

w

SOERABAJA

Alat beladjar di tanggoeng oleh sekolah.
Pertanjaan tetap didjawab.
Directettr

A.M.

JANGTIJIK.

Awas

- gi
Sinshe TJIA SIOE KHEE

2

BEA
Na

(ASTHMA)
adalah

seroepa

boeat

semboeken

in

ai

-# Pesan

SAIJ KIM TAN (obat bengek)
SAIJ KIM TAN

ini Tjap

jang

berboekti

Xi

——...

pengoetjapan

Hoofd-Agent

harga

'“

dari

lebi terkenal

dan

di sebla

tjap

ini

kOTE:

:

Senen

.

f 2,50

Loear kota tamba harga Rembours. Oewang kirim doeloe zonder ongkos kirim, boeat djoeal lagi direken lebi rendah.
Speciaal mengobatin roepa-roepa penjakit batok, batok darah,
sakit kotor, sakit mata, sakit tempolong, sakit peroet dan roepa- '
roepa penjakit loear dalem.
Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang terbikin dari Sinshe
serta
banjak
boektisendiri, soedah terkenal kemandjoerannja,

SOERA

(Usaran

ALA

Hotel)

Batavia-Centrum.

Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan
termashoer didalam kota Betawi.
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan
station Weltevreden.
Menerima

tetamoe

segala

bangsa,

djoega

boe-

tetamoe

lanan dengan harga pantas.
Perkara tarief boleh berdamai Tempat bersih dan rawatan memoeaskan.
Menoenggoe dengan hormat.

De Direciie

boekti dan poedjian.

keadaan

rar LEAN

LAI

PEMAPr MELANIE

KR

5 Ie ahau
MAS

Oedjian

Tambahan

me-

memasoekkan

soerat,

OEN-

Natuur!

PA

1
TJ
AR
KASI SEWA

Satoe roemah di Matraman
dalem 18, 2 kamar, 1 kantoor,

oebin tegel, lampoelistrik, sewa
il£ 10,— seboelan, bolen tanja
pada toko THIO LIM —Matra-

manweg — Mr.-Cornelis.

TAK

CO,

AL
ND
SEPATOE SA
7)
ob

ai

ERAUG MRN

Pak

AN

SA

Hoofdagent:

BIOENARESSE,

NJONJA

NJONJA, MENEER
FABRIEK KOBONG 129 - SEMARANG.
|AWAS DJANGAN KENA DJAMOE PALSOE

Pasar

HONG

OEI

Baroe

No.

Telf.

130
WI.

AN
- Batavia-C.
829.

AGENTEN:
Toean Lie Kim

Toean
Foean
Toean
Toko
Toean
Toean

Lie
Lie
Lie
Mely
Oei
Tan

Tin —

Pasar Sawah

Besar No.

7.

,

Kim Yoe — Djembatan lima No. 166.
Kim Yoe — Hoek Kramatplein Tanah Tinggi 1 A.
Kim Liang — Tanah - Abang 11.
Toean Lie Kim Tjeng — Molenvliet West 206.
Lam Hin — Gang 20 Tandjoeng - Priok.
Boen Tjeng — Bekassiweg 54 Mr. Cornelis.

1

Tiap Djemupo

Lb |

K5

an

f

Tjap Prauw

SEMARANG

Ma

KR :£ IT

N

TJAP

GEDEP

F

K

| NIONJA MENEER

x

aU

M3:

SNSD ENGINE

. Jang keloearan baroe
Terbikin dari karet jang
aslie,kelihatan netjis dan
warnanjaseperti koelit.

MOELAI 15 MAART 1940.
NJONJA THIO KIOE LIN (TAN TJAN
PIAUW) DI BRENTIKAN
Soepaja dapet djamoe jang toelen DJAMOK TJAP PORTRET
NJONJA MENEER SEMARANG ada satoe satoenja Fabriek
Djamoe jang paling besar dan paling toea, kemandjoerannja dan
keradjinannja soedah di boektiken oleh publiek segala bangsa,
teroetama
boeat pendoedoek kota Batavia tentoe soeda tida
asing lagi, sebab sablonja lain-lainja djamoe masoek di Bata. via Djamoe TJAP PORTRET NJONJA MENEER SEMARANG
soeda banjak toeloeng pendoedoek Batavia dengen daerahnja.
HOOFDAGENT

INDUSTRIE

se-

tahoen.

GROOT-NOTARIS
1940
pertama dan Bagian

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

7

DJAMOE

doea

pada.

2

pon

pe-.

Neutone Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel (nier)dan semboehkan sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.l.l. harga 1 botol f 1.25.
5
Mixodin
Tablet Speciaal bocat bikin bersih darah dan semboehkan penjakit
koelit, bisoel
bernana, gatel d.l.l. jang disebabken oleh darah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol f 1.—
Tubercolosis Plant Obat terkenal mandjoer boeat batoek lama,
batoek kloear darah, tering, sakit peparoe, banjak riak. d.ll. Obatnja
ada dari akar-akar dan daon-daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok dan sedari ratoesan taon orang disana pake
boecat semboehken penjakit batoek dengen berhasil. Obatnja moesti
dimasak dengan aer seblomnja bisa digoenaken. Harga 1 pak f 1.50.
Conwemeg Tablet Speciaal oentoek perkoeatken zenuw otak dan
oerat-oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.l.l Harga f 2.—.
Dugestive Tablet
(Lu-Tin-Tjin) boeat tambah napsoe makan
dan bikin koeat tempat makan. Harga 1 botol f 1.50.
Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri

SA

DJAMOE INDUSTRIE

dan

SN BAIT

seperti

dahoeloe,

TOEK SEKALIAN BAGIAN, kepada
Secretaris
Examen-Commissie: Mr. J. F. Cornelis, Departement
van
Justitie,
BataviaCentrum,
SEBELOEM
1 JUNI
1940, dengan disertai: soerat
tanda telah membajar oeang oedjian, f 45.— oentoek tiap-tiap
bagian: soerat lahir atau soerat
tanda
dikenal,
getuigschrift
oedjian notaris jang telah ditem
poeh, atau diploma atau getuigschrift seperti jang dimaksoed
dalam pasal 13a Reglemen Djabatan Notaris.
Secretaris Examen-Commissie,
KPS CORNEIIS

Obat-Obat Moestadjab

Memoedjiken dengen hormat,
Eig. The Liang Gie.
: THIO KIOE LIN Passar Sawah Besar No. 23-25

44 Telf. No. 2105 Weltevreden —

noeroet

Berwarna

goembirah !

Batavia-Centrum,

keloear keringet, sering kamboe sering
Roepa-roepa penjakit bengek kaloe makan ini obat nistjaja
semboe dengen tida kamboe kombali. Baek orang toea maoeanak moeda lelaki, prempoean
jang hamil semoea boleh

makan,
1 Flesch

seperti

TOELEN

tri-

Ini obat goena semboeken sakit bengek jang
baroe didapetken atawa jang soeda lama di
tenggorokan bersoeara, batoek, napas sesek
terserang hawa dingin lantas kamboe, bengek
dapet asal toeroenan, reba djalan tiada enak,

sering
baek.
lantas
poen

jang soeda 90 taon

dapet

TERDIRI TAON 1848 pakei Ged : No. 25679

gan

penjakit

pembikinan

jang

boewat

10?pCt.

Pertempoeran heibat antara bangsa koelit poetih
dan bangsa fndianen !
Djodo jang sedjati tidak
bisa
dapet dirintangin!
Perloekenlah dateng saksiken!!
:
Ditanggoeng Poeas, dan

banjak permintahan

langganan2

Djedjamoe

kemandjoeran-nja,

3

31,

obat jang

kita poenja

bengek dan perna toeloeng banjak orang serta

dapet banjak poedjian dan
ma kasi dalem advertentie.

dari

TOELEN dan ASELI

- TIGA 45, BATAVIA
TOKO

sanget moestadjab

Berhoeboeng

KO NA)naga

NS at a cast of thousands:

:

Meneer"

,,Njonja

Djamoe

FI

taoe

Semoea peladjaran sampai ber-DIPLOMA.
De

| 23
FOX

-JANE“DARWELL

KATHERINE
de MILLE

sandal laki perempoean.
F 4.—

lah

ratoesan

AYI

soerat
kelas

(dengan lisan) semata-mata di
BETAWI, moelai 1 JULI 1940.
Bagian ketiga (dengan toelisan) di BETAWI atau, atas permintaan, di SOERABAJA,
MEDAN atau MAKASSAR, pada 22
dan 23 JULI 1940.
Siapa hendak toeroet haroes-

(S.M.S.)

—
— M&ilir PALEMBANG
Dipeladjari
.
seboelan
6.50
F
boelan
11
beladjar
S.M.S.
Coupeur, 6 boelan malam

Bagian

School )

& Kleermaker

(Coupeur

orang

—

YA

kedoea

TIEN

penjelidikan

hanjalah

mendjalan-

jang

ini djoega

OEDJIAN

indah dan me-

(BOE TJEK TIAN)
ada hermaen VIOLET KOO,

dollar3 boeat pembikinan

SCHOOL

pekerdjaan

TEBU EN

Batavia-C.

Super-Speciaal jang
narik hati

diangkat

koerang-koerangnja

dari film ,SABLE SICCADA”, dengen dibantoe oleh ratoesan orang lain lagi.
Film Tiongkok satoe-satoenja jang dibikin dengen
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1920). Sedjak

Au-

waktoe

kemerdekaan Toerki boleh
tiada ada lagi. Dan o-

karena negeri sendiri roepa
tidak memperdoelikan lagi
ada kemerdekaannja, maka o“lainpoen begitoe djoega.
Opsir2 negeri jang menang ber
nZ di Constantinopel seba
can roemah sadja. Mere

ca tak

mengindahkan

sedikit-

en djoea apa jang mereka
empai atau lihat......
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da masa itoe sosdkak
ir
djadi negeri jang merdeka
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jang besar. Antara lain
diserahkan pekerdjaan oen

dan 'peroebahan dalam lapa:
ngan ekonomi dan keboedajaan

inja sederhana sadja dan tidak
lah riwajatnja. Sebab banjak. F
Tabiat . 'kedoea orang pendedalam perang doenia ber
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terseboet, jang 29 tahoen la
. dipihak Djerman dan
manja
bekerdja bersama-sama
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toek.mengadakan pembaroean

ri | sampai sedikit-dikitnja. Makan

Dan djika Toerki
.hoen

kelak

(negeri
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'Toerki
jang dalam

djadian jang penting itoe ada“lah
boeat oesaha ' Saradjogloe,
rang jang mengemoedikan politiek loear negeri Toerki Moeda seorang jang sepantasnja mensetjakap itoe. Sebab orang se- dapat gelaran : ,pengemoedi
0 “pergerakan Toerki nalaloe mendengar dan membatja
Toerki”.
anja tak dapat diloepakan i| Tidaklah heran, bahwa seboe
toe, ja'ni memberikan kembanama Ataturk dan Inonu sadja,
ah
negeri — sekalipoen negeri
sedangk
an
nama Saradjogloe bo
pada rakjat keinsjafan pada
leh
dikata
tak pernah terde- |itoe telah djatoeh kedalam djoe
diri sendiri serta mmenghargaingar.
rang kehinaan, sebagai negeri
nja
poela. Djika rakjat soedah
idapat kembali perasaan oen |. Sukru Saradjogloe adalah se “Toerki. berpoeloeh2 tahoen da-

k- menghargai diri sendiri,
aka baroelah Kemal Pascha

da dirinja
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orang jang beroemoer 59 ta| hoen. Minister oeroesan loear:
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— djika - dipimpin oleh
orang sebagai Ataturk, Inonu

dan Saradjogloe, dapat mendjanegeri Toerki itoe, jang menge
di-soeatoe negeri jang besar,
tahoei benar2 'selak-beloek dan
oleh negeri2 lain.
pergolakan internasional, tidak jang disegani
-menjeboerkan diri dalam politik :Dan . tidaklah .mengherankan,
kalau semoea negeri Eropah
Dan| dari sedjak berdir nja pig
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Company,

Doea orang militer bangsa Eropah
melarikan diri.

Matraman-

42, Batavia-Centrum.

Dan tertangkap
kembali.

ta kaja raja, maka hal ini seba
.hagian besar adalah boeah fiki
ran Saradjogloe.

bantoe membantoe, jang dite- ngan - Inggeris - dan Perantjis.
ken dalam boelan November '39 Dan-sebagai - telah dikatakan,
antara Toerki, Inggeris Raja penoetoepan .perdjandjian itoe
adalah salah satoe kedjadian
dan Perantjis mengherankan ka
langan2 politiek diseloeroeh doe internasional jang terpenting se
nia. Dan orang bertanja kepa- .mendjak petjahnja perang. Ke

Azia.

saat itoe, maka

5.

nja meroepakan satoe ,,Recla nte-productie” jang Goenilang, jang opnamenja dapat
“dipastikan “pada “ pertengahan

Fifi Young jang telah termashoer dalam kalangan Toneel,
sangat. Kemal adalah seorang
telah dipersembahkan oleh Jo .pembaroe revolutionair semata
shua Wong ke Doenia Film,
Ketika dalam tahoen 1938 A
mata. Disamping itoe dia adadengan
bangga goena memberi
|Iah seorang serdadoe dengan pe. taturk boeat selama-lamanja me kepastian: »Apakah Bintangnoetoep matanja, bekas.ahli hoe toneel.
“noeh pengalaman serta seorang
moeda ini dapat perdiktator, jang membongkar dan koem dan journalist itoe diang tahankan talentnja.di Lajar Pemeroebah segala adat lama. Se kat mendjadi. minister oeroesan rak?”
loear .negeri Toerki.. Orang di
baliknja
Ismet Inonu, sampai
Membikin lebih hebat dan tjosekarang dia adalah seorang Is Toerki .mengetahoei, bahwa Sa- tiok djalannja tjerita, telah dipilam jang sedjati serta soleh. Te. radjogloe .itoe tidak menjoekai lih pemain-pemain jang. terkenal
tapi agamanja tak mendjadi rin Roesland baroe. Oleh karena i-/ dalam kalangan Kunst dan Totangan baginja oentoek meneroes toe maka orang di Toerki me- neel Melajoe, seperti: Omar Roikan p
oecan2 jang soedah noenggoe dengan hati berdebar driga, Aminah Mirza, MM. Alamdebar koendjoengan vice-com- shah, Idris Marta, E. T.. Effendie,
dimoelai Kemal “Pascha.
Inonu adalah seorang ahli me missaris boeat oeroesan loear Toehamshah, . Sally Young dan
negeri. Roesland, ja'ni Potem- Soeaib (badoet jang terkenal).
ngatoer (organisator) dan seba
gai Ataturk diapoen seorang. kin, jang dalam moesim dingin
9 Krontjong Modern akan didjenderal poela. Pada masa ke tahoen 1938 pergi ke Ankara. njanjikan oleh Djempolan-Radio.
djenderalannja dia soedah mem | Di Ankara dia mengadakan ba dengan
masing-masing
soeara
perlihatkan, bahwa selain seo-| njak permoesjawaratan dengan
masnja, jang seakan-akan 1 0 e ki
:
rang militer, dia adalah seorang Saradjogloe.
inja NS Mataram” jaitoe:
|
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:
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Netty, Lee, dan Soerip.
|diplomaat jan
fe
dibitjarakan orang dalam
Sedjak terlahirnja serasiiliak
KrisMataram diatoer sekalangan2 .politiek diseloeroeh rapi-rapinja dan sopan, penoeh
Toerki Kemal Ataturk dan Isdoenia, jaitoe berhoeboeng de- aengan sensatie riaknja- -penghimet Inonu selaloe ada dibarisan
moeka. Lain sekali dengan o- ngar bepergiannja ke Moskou. doepan, jang selaloe mendebarrang jang ketiga, jang djoega Seloeroeh - doenia dg. minatnja debarkan djantoeng penonton.
|
memberikan kembali pada Toer| mengikoeti : permoesjawaratan Moraal dan Perasaan Sociaal seki kebesarannja. Nama pahla- antara Toerki “dengan Roeslan. nantiasa dikemoekakan. Selain
wan Toerki jang ketiga itoe ia- Beberapa - minggoe kemoedian itoe, pengharapan publiek tidak
dengan tiba-tiba - Saradjogloe disia-siakan dengan menjoekoeplah: Sukru Saradjogloe. Baroe
iboe-kota Roeskan, kehebatan, actie, perklaiari,
dalam tahoen-jang soedah laloe |meninggalkan
Permoesjawaratan
di njanjian, dan...... Kris jang
land.
namanja mempoenjai arti dalam
megelanggang internasional. Da- 'Moskou - tidak memberi hasi!
minta darah jang dengan achir. 4
lam minggoe jang achir-achir i- Ljang njata. Dan tidak lama se Girang.
|
soedah itoe orang mendengar,
ni malahan lebih terkenal nama
Johsua Wong
bertanggoe:
|bahwa Toerki .menoetoep perSukru Saradjogloe itoe.
ngan- atas Camera dan Sounds,
Ditoetoepnja — perdjandjian djandjian bantoe membantoe de
NjooCheong Seng berkel-

soeatoe pagi dia dengan ser
-serdadoenja mendarat di

serta mr.

direktoer AM

hammadijah.
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tte.RecIame-produci
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jang Goemilang.
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terang, soeara tegas,
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rapi, tech-

nick bagoes, dan tjerita... 10094
' memoeaskan.
|
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Schoutendorp ditahan karena meng

-gelapkan.
P

&rik ara

dalam

|
masih

2 engan

kan.

Schoutendorp, jang telah: 2
lakoekan . penggelapan2

dalam

kantor toeris jang opisil, soedah ditahan. Dalam roemah pe
rawat orang gila orang mengira, bahwa oeang bajaran orang

sakit .soedah ikoet digelapkan,
dan jang ditoedoeh ialah administrateur jang. laloe.
-Sampai kini perkara itoe.ma
sih dalam. penjelidikan, hingga
masih: -beloem dapat ditoetoer-

kan tentang lain2nja.

(Aneta).

kira2

ma-

Tjabang Betawi

Setelah. selesai soesoenan BeStuur 'Tjabang
centoek. tahocn
1940-1942, oentoeck .memperkenalkan antara Pengoeroes baroe
dan para anggauta, telah dilangsoengkan Rapat anggauta, bertempat di gedoeng
Pergoerocar
Ra'jat. Kramat 174. Rapat dibawah pimpinan Toean Mr. Kasman
(sebagai Voorzitter baroe). Koer
djoengan dalam rapat anggauta
pertama ini soenggoeh memoeaskan
baik Moehammadijahnja
baikpoen
Aisjiahnja.
Diboeka
djam 9.40 pagi. .
Poetoesan2 rapat jang selekasnja disiarkan adalah seperti dibawah ini:
a. Voorstel2 oentoek dimadjoekan di Conferentie Daerah Dja-

producentnja

.goena

April,

na ada mengoempet doea orang
militer Eropah, jang pada hari
Minggoe jang telah laloe telah
minggat dari bataljonnja di Mr
Cornelis.
Doea orang tadi soe
dah 4 hari ditjari tidak dapat di
ketemoekan.
Setelah diperiksa dikantor po
litie, mereka diserahkan kepada
pembesar militer bataljon 12 di
Mr. Cornelis.

tidak sajang memboeang' ongkos.
tienja . jangpertama

11

joemanis, didalam roemah

wadjiban tjerita dan regie, Tjan
Hok Siong sebagi ProductieLeider.
Oriental Film. Coy, beloerh
mempoenjai garantie, karena ba
roe didirikan ditahoen '40, tetapisan

Kemis

djam 3 politie di Mr. Cornelis
telah datang menggrebek salah
satoe
roemah seorang Boemipoetera di kampoeng Kebonka-

|

Ea Dalam

pakai pitji dan katja matat

“Kali
|po Toea dibelakang Benteng dan

memberi - pertanggoengan dja| wab

nampak da-

Tembok Istana Keradjaan Mata-

tannja - penting

'Dia berhasil me
waktoe tidoernja

Rakjat, Kra-

depan

Toemenggoeng

Dan journaliste
t' Danilah.

noeng

saan, Saradjogloe dipilih. mendjadi anggota Kabinet. Djaba-

sadja

jang

kroadisoemarto,

dan dengan background

Ketika Kemal Ataturk dalam
| ram jang beriwajat.
tahoen.1921 memegang .kekoea-

Namanja jai- | dan tak poetoes berdjoeang goe
“na negerinja.
ngoerangkan

terang : dioeraikan

Datoek

'ke Mataraman jang molek, Goe-

karangannja

Dalam

| Toerki jang tak mengenal soe| sah pajah”. Perkataan soesah

ram”

INSTITUUT
JOURNALISTIEK DAN PENGETANOKEAN OEMOEM

ri kanan kekiri ialah t2. Soejono Hadinoto, ketoea P.P.P.I., S. Mangoensarkoro, mr. Moh. Sjah. Poen djoega nampak ditengah t. mr. Hindromartono dan

Film
Comproductie perta-

telah

jl. di Pergoeroean

mat 174.
Barisan tamoe

“Hieh Ismet
Inonu, seorang jang |: djoega, “djika “ia soenggoeh2 : tikan ialah satoe Mataramsche.20 tahoen lamanja mendjadi ta .mempoenjai waktoe jang leng- Extravaganza sKT IS Mata
n
pandjang.

Soe-»
Bergerak”

PengetaInstituut Journalistiek
dan
hoean Oemoem jang soedah loeloes oedjiannja, kepada masjarakat, Djoem'at

“Orang menoelis:

negeri Toerki itoe termasoek ah
1938 mena
doenia, sebagai li penoelis Toerki jg. terbesar.
ah President oerki dia diganti o- -Waktoe jg. lenggang— hal ini

pada Ismet Inonu: ,,pembangoen

toean mr.

Modal

dalam pertemoean Perdi, ketika diadakan ocepatjara - menjerahkan peladjar2

Saradjogloe |
( boektilah, bahwa
itoe pandai benar menggerak- |
kan penanja. Sampai sekarang| 8

|ingan kanannja. Di Toerki. o| rang memberirnama gelaran ke

nampak

berpidato

Pagina Ke:

wa Barat di Bogor ialah:
1. Soepaja mengadakan Conferentie D.D.B, Bahagian Pengadjaran waktoenja ditetapkan
oleh- Conterentic
Bogor,
2. Candidaat
Consul — tocan
Kartosoedharmo.

3. Soepaja D.D.B. didjadikan 2

Daerah.
4. Minta soepaja oetoesan? di
Conferentie
Daerah Djawa
Barat mempoenjai
soeara:
dari Tjabang 2 soeara, dari
Groep 1 soeara.

b. Oetoesan ke Conferentie Bogor
terdiri dari 3 orang:
Toean2
Mr. 'Kasman, Voorzitter Bg.
' Tardjih dan Toean Mohd. Ismail Djamil.

Ongkos

mereka

Perhimpoenan

da Banka

karta

Billiton)

Raja

maka

pat tahoenan dengan mengambil tempat di Kb. Katjang
Gg.
III 80A, dengan
koendjoengan

anggauta jg.
kan

sekali,

sangat

djam

5 so-

re dibawah pimpinan
saudara
ketoea (Ramli). Habis pemboekaan

pembatjaan

dilakoekan

Verslag jang

oleh saudara penoe-

lis (Badroeddin), dan Verslag
keoewangan oleh saudara (Hoe

sin Aziz) sebagai pengoeroes da
ri kas komisi. Laloe diadakan

pemilihan pengoeroes baroe. Ke
moedian

djam

beristirahat

6.30

diadakan

sebentar,

menoenaikan

goena

kewadjiban

ma-

sing2. Sehabisnja itoe, tenggorokan poen soedah dilaloei poela dengan

memadjoekan

pa oesoel oleh
roes.

Oesoel

bebera

pehak

mana

pengoe-

diterima

ba-

ik oleh rapat. Setelah itoe saudara ketoea menerangkan maksoed
nan

dan
ini,

toedjoean
agar

perhimpoe-

terang

dan

djelas

bagi anggauta2 jang baroe choe
soesnja dan anggauta2 jang la-——
ma coemoemnja, antaranja ialah

soepaja Pemoeda2

dan

di2 dari satoe negeri

sidentie)
Djawa

maoe
atau

Pemoe(satoe Re-

poen ditanah

loearnja,

agar

bi-

sa kenal mengenal antara satoe

sama lain, dan begitoe djoega
tolong menolong didalam kesoe

sahan, dan bekerdja bersama2
oentoek menoedjoe kesempoernaan hidoepnja dirantau orang

menoderoet keadaan

ka tentang

zatrian.

Ma-

pergerakan badan

(sport) soedah didjalankan per
tama Voetbal, kedoeanja
Badminton. Achiroel kalam beliau
berseroe kepada
sekalian Bapak2nja jang bermoekim diko-

ta Djakarta Raja ini choesoesnja, dan jang berada di Banka
dan Billiton
ocemoemnja, soepaja mendjoendjoeng
hargai perhimpoen

soedi

membantoe

dan meng
ini, serta

dan

menjo-

kong pendirian ini dengan har
ta atawa tenaga. Demikian kesingkatan
penerangan
beliau

itoe. Laloe diberi

segenap anggauta.
C. Perloe dichabarkan disini bahwa,
moelai tanggal 7 boelan
ini, H.LS. Moehammadijah ke
IL di Kramat 93 pindah ke Kramat No. 49, - sedang gedoeng
oentoek Sekolah Menengah ma

toekar

fikiran.

9 malam

kesempatan
boeat
Antara

rapat ini poen

toep.

Tentang

TNO

berdjam

ditoe-

anna

pentjoerian

terdiri dari

anak-anak.

Tentang berita jang kemaren

diwartakan

ban mendjadi tahoenja bagi jang berkepentingan.

memoeas-

dimoelai

anggauta2

riaat),
sementara waktoe diPn
di Matramanweg
. 19 (Mr.-C.).

“pada

hari Kemis
tanggal 11 April
'40, telah melangsoengkan
ra-

kepada

(Secreta-

dikota Dja-

'ini,

terpikoel oleh

sih.di-dalam-ichtiar.
Kantoor
Tjabang

S.P.B.B.

Berhoeboeng doea tahoen oesianja S.P.B.B. (Serikat Pemoe-

kedjadian pentjoeri

an di daerah Kebajoerandi kam
poeng Doekoeh, jang berkepala:

»Stapa jg. patoet disalahkan ??
Berita ada kekeliroean, boekan di daerah Kebajoeran, teta
pi di daerah Pasar Rebo (Rep.)

ngan kota Magelang
bisa disangkal lagi, |

| kalau kota Magelang sema-

de-

pada wak-

toe ini. Pasar soedah teroes me-

kin lama mendjadi semakin ra- | neroes sesek dengan matjam-maan
tidak
Bai Dengan id:

Priangan

djawabnja itoe kita rasa

boekan

mendjadi kita poenja kewadjiban
jang
nomer satoe,
akan tetapi
baiklah kalau disini kita terangkan tentang sedikit
keadaannja
harga dari kentang-kentang di ko
ta Magelang.

bah- | orang bisa dapatkan di pasar-patentang tambal
|: kan lagi disini
h autobus | sar lainnja.
inja dari djoembla kota terse : Berhoeboeng dengan banjaknja
jang berangkat dari

'boet ke beberapa

bilangan

| pendoedoek j jang terdiri dari bang

sa koelit poetih disana, maka soe |
Boeat kentang keloearan Padan adanja beberapa traject bal dah tentoe sadja penjelidikan kirakan pembeli dan pendjoealnja
roe jang sekarang orang 'dengan | ta dalam pasar di kota Magelang
haroes merogo kantong lebih dagampang sekali bisa laloei, baik| kita dasarkan pertama kali atas
ba
maoe
kita
oe
doel
ebih
lam djika moesti dibandingkan de
lah terl
barang-barang jang mendjadi kebatja tenngan kentang keloearan Pria:
oehannja bangsa tadi. DianPa
a perloe
L
asan| dari itoe aa kota. I boet
ngan.
Kentang Parakan mempoetang
taranja adalah matjam sajoeran
njai harga diantara i 8.—sampai
Perloeasan jang sampai akan jang menarik kita poenja perha#10.— per satoe guintaal sedang
sekarang oleh fihak Gemeente
tian.
berkan
rdja
dike
h
kentang dari Priangan ada sedixit
masi
Leg
' Selain dari besar djoemblah|
o
gol
dari
k
fiha
koerang sampai kira-kira f 2.- sama beberapa
| nja permintaan atas beberapa
ngan particulier, nampak teApakah sebabnja begitoe?
matjam sajoeran, kita dapatkan
rang sekali oleh sesoeatoe orang | poela satoe kekoerangan dalam
Dalam
toelisan-toelisan
kita
jang meskipoen ia ini tida begi-| itoe jang sangat berarti.
jang doeloe kentang di Priangan
dalam oeroesan|
toe deskundig
kepada para pembatja kita telah
Teroetama sekali kita ada dauitbreiding.
stads
rentjana dari
kemoekakan,
bahwa atas
tanapat tjioem, bahwa dalam soeal
doeloenja
jang
Tanah-tanah
man terseboet pada waktoe-wakkentang
roepanja
Magelang
samoleh kita sendiri disaksikan setoe jang belakangan ini nampak
pai terpaksa mendatangkan djoesawah dan kebagi lapangan
satoe perlombaan jang besar sega dari tempat-tempat jang djabon jang tidak sama tingginja,
kali. Selain dari tempat-tempat
oeh sekali letaknja dari sana. Kijang satoe ada lebih rendah da- ta ada saksikan sematjam kentang
jang soedah biasa ditanami oleh
ri pada jang lain dengan perbe
kentang, adalah kemoedian
dikeloearan Priangan. Kita bisa
daan jang boekan ketjil, seka- 'tahoe
tambah poela dengan
lain-lain
tentang
ini
soeal,
karena
rang soedah berobah mendjadi | menoeroet pengalaman kita dalam
tempat disekitarnja. Kita pernali
satoe dataran jang majat. Dia
soeal boeah kentang, kentang ke- saksikan itoe tambahan jang boe
tas dari tanah-tanah jang kita| loearan Priangan sebagai jg. bera
maksoedkan itoe, sekarang soe | sal dari Lembang, Tjikadjang,

dah berdiri banjak sekali roeTjipanas dan selandjoetnja ada s2
dengan
gedoeng
mah-roemah
dikit berlainan dengan kentang
model jang paling baroe berikelocaran Magelang sendiri jang
koet djalan besar jang senga- | biasanja didatangkan dari bawadja oleh fihak Gemeente diadahan Parakan. Temanggoeng.
kan boeat keperloean laloe linKemoedian
kita
mendengar
tasnja matjam-matjam kendadjoega kabar, bahwa oleh seo-raan.
rang Tionghoa disana jang mePerloeasan dari kota Mage- | megang rol penting dalam oeroe
lang kita saksikan terdjadi dari
san sajoeran, ada diminta paling
djoeroesan Timoer ke Barat
sedikit 20 guintaal atau sama
dan teroes sampai ka djoeroedengan
koerang lebih 32 pico!
BegitoeOetara-Selatan.
san
bawahan Parakan,
dari
kentang
hal pemboekaan
poen tentang
akan tetapi permintaan terseboet
besar jang badjalan-djalan
kiranja soesah boeat diloeloeskan
roe.
isemoea. Boekan disebabkan oSebagi salah satoe alasan da
rang tidak maoe melepaskan hasil!
ri bisanja kota terseboet dibitanamannja kepada itoe pembeli,
kin mendjadi sangat loeas seka
akan tetapi djoemblah productie
. rang, adalah menoeroet peman
dari Parakan tidak menjoekoepdangan kita, karena banjaknja
kan atas djoemblah jang mendja-

djoemblah militer jang selatoe
dikirim ke itoe kota, selain da-

bertambahnja
ri bada toeroet
dan pensioelier
orang particu
nan disana jang berasal dari la
in-lain tempat.

—.

Maka orang tidak oesah heran lagi, kalau dalam beberapa

hal di kota Magelang pada wak
moelai
soedah
toe sekarang
mahal. Dari
serba
mendjadi
moelai sewa-sewa roemah sam-

pai kepada harga makanan dan

pekarangan, Magelang kita ham
pir bisa samakan dengan Malang boeat di Djawa Timoer aboeat di Djawa
tau Bandoeng
Barat.
Satoe hal jang perloe djoega
kita tegaskan disini, jalah, bah
wa dalam kota terseboet ada ba
njak sekali tinggal bangsa Eu-ropa, sebagian besar soedah ten
toe sadja bangsa Belanda disam
pingnja bangsa Tionghoa jang
djoega
semangkin
tambah
djoemlah dengan
mereka poenja toentoetan redjeki didalam

roepa-roepa matjam
haan. Bahwa dalam

peroesatiap-tiap

tempat dalam ini negeri adalah
djoemblah dari anak negerinja

di permintaannja.

Pembatja

permintaan da-

lam satoe boelan boelannja, sedang permintaan jang kita toetoer
kan adalah 20 guintaal per tiaptiap minggoe atau sama dengan

lebih

koerang

160 picol

100

guintaal of

kentang dalam

satoe

boelan. Ini baroe permintaan dari
satoe pembeli.
Boeat

Parakan,

satoe

tempat

dalam residentie Kedoe jang memang banjak ditanam kentang
oleh

pendoedoeknja, adalah me-

noeroet taksiran kita pada koetika kita membikin
penjelidikan
disana, hanja koerang lebih sedjoemblah 100 hectare sadja jang
mendjadi . persediaan oentoek

tanaman, kentang. Selain dari pa
da itoe roepanja orang masih sangat boetoehkan boeat tanaman
tembako,

satoe

cultuur

disana

jang memang semendjak djaman
koeno telah
terdapat dan sekarang ini moengkin mendjadi sa| toe cultuur jang penting. Dalam
toelisan kita jang

kita akan

beri-

koetkan, pembatja dapat toeroei
meliat sampai dimana orang bergoelat dalam oeroesan

sendiri jang paling banjak, ki . tembako di

bawahan

ta kira pembatja
sendiri.

ini.

tentoe saga

ten-

toe bisa mengitoeng sendiri berapa besarnja itoe

| pada waktoe

tanaman
Parakan

Selak beloeknja pasar. ,
terasa kos!
Dalam
toelisan kita dibagian
meskipoen
jang
“Satoe logica
atas
kita
telah
bajangkan tentang
oleh orang jg. paling tolol djoebanjaknja
permintaan
atas sajoega bisa diketahoci, jalah, semakin ramai satoe kota, semakin ra- “ran, kentang jang menoeroet per
. mai djoega dalam oeroesan bere- hitoengan tidak menjoekoepkan |

. Sajoeran moelai

k
1

BARAT.

kan ketjil artinjadi bawahan dis-

trict Tjikadjang

dan

Patjet

dioesahakan oleh bangsa

jang

asing.

Bangsa koelit poetih poen toeroet
goeloeng tangan badjoe dan tje-

lananja

boeat

oeroesan

berlomba

tanaman

dalam

kentang.

Per-

nah djoega doeloe kita toetoerkan
politieknja.
tentang taktiek dan
golongan producenten bcrikoet
mereka jang mendjadi pendjogalnja di pasar-pasar jang akibatnja
adalah menimboelkan satoe concurrentie besar, sehingga djatohlah harga kentang di kota
Bandoeng dan Betawi pada sesoeatoe saat.
Laloe orang tjoba dibelakang
hari menawarkan hasil productie
tadi ke loear tempat. Djokjakarta

dan Semarang poen soedah toeroet tjoba menerima ini kiriman
kentang dari pengiriman mana
roepanja orang masih djoega bisa tarik satoe keoentoengan jang
loemajan.
Menilik
keadaan
harga atas kentang jang didatangkan
dari bawahan Priangan adalah

menoeroet

faham

kita soeng-

goeh tidak berat dibagian Djawa Tengah, . sehingga menimboelkan satoe pendapatan, bahwa harga di Priangan sendiri
agaknja soedah
berperang setjara heibat sekali.
Dengan

segala

penoetoeran

terseboet kita maoe bilang sadja, kalau harga dari kentang
boeat di kota Magelang terdapat roepa-roepa

matjam, berda

soedah
kwaliteitnja
sar atas
tidak tanjakan
tentoe. Orang
kentang keloearan mana, hanja
sadja itoe
matjamnja
dilihat

kentang jang

maoe dibeli da-

lam pasar dan lantas si pembeli sendiri soedah bisa meraba

| berapa cent ia haroes bajar boe
at satoe kati kentang dari sesocatoe matjam kwaliteit.
Adapoen

menangnja

kei:-

.tang keloearan Parakan dalam
soeal harga, kita bisa

selidiki,

karena dalam perkara kwaliteit kentang Parakan ada lebih
baik dari pada kentang Priangan, althans
itoe partij jang
dikasih datang di Magelang ken

dati tidak bisa

dibilang atas

partij kentang Priasemoeca
ngan jang mendjadi sadjian da
lam pasar kota Magelang.

berpindah
pat

Neutrale-school

MALIMPING

Apakah dengan djalan menda' Pentjoerian di kp. Kandang
tangkan
kentang dari Priangan
Pembantoe
menoelis :
orang akan bisa mendapat seke- :
jbl. dikampong
Selasa
Malam
dar oentocng? Pertanjaan seriaKandang jang tidak djaoeh datjam ini soedah tentoe sadja ada
ri roemah Loerah jang baroe di
pada tempatnja dan oentoek men

mencetoer- | tjam
Uz barang dagangan jang biasa

djoeroes

dari

DJAWA

pilih, desa Tjilangkahan, pantjalongok telah menggangsir se
Tionghoa
(Wong
seboeah
Mien Koey) ialah salah
filiaal dari Toko Bong A Lioek
Mlp. Oentoeng jang poenja to-

| bocah

toko

itoe dengan

ko

grendel

soeara

jang lagi dikotek2 oleh si bapa
maling itoe segera bangoen. Ba
rang

har-

kira2

digondol

jang

ga f 40.
— Kebetoelan

Abang

Emod

ia-

lah Loerah
baroe itoe waktoe
kcbetoelan
pergi di kali, tatkala ia mendengar
soeara
blik
jang dipoekoel-poekoel
oleh A
Koey
(oempama
kentongan,
blik kosong digoenakannja oen
toek

minta

pertolongan),

pergi

mendekati toko tsb. Serta disorot dengan lampoe batre kenja
taan didjalan ada 3 orang jang
sedang berdjalan,
maka ditanjalah oleh Loerah itoe, jang 2
orang teroes lari kentjang demi jang seorang lagi karena me

mikoel barang
tjolongan jang
agak berat bisa kesoesoel djoega oleh Loerah itoe. Disitoe ter
djadi reboetan barang jg. digen
dong dg. kainnja pentjoeri. Dalam perkelahian ini maka si ba
pa maling
menggoenakan goloknja dan
kena lampoe batre
jang dibawa Loerah tsb hingga petjah dan tidak menjala Ia

gi, demi barangnja kedapat oleh Loerah, sedang sipentjoeri
teroes lari sampai kini beloem
ketangkap.
-

Waktoe

diperiksa oleh t. A.

W. barang
jang kedapat oleh
'Loerah itoe seharga |.k. f 30.—
barang jang hilang, bisa djadi
jang dibawa
oleh teman pentjoeri itoe ditaksir kira2 harga
f 105—.
“Oeroesan benzine-pomp.

Hari Rebo jang baroe ini toe
an R. Korteweg Inspecteur B.
P.M. telah mengoendjoengi Malimping goena mengoesoet jang
lebih djaoeh
tentang keadaan
disitoe.
Olehnja telah dimadjoekan be
berapa pertanjaan kepada pihak jang terkemoeka di Mlp, me
naksir keloearan benzine dalam
seboelan d.L.L., ini tiada lain hanja akan dipertimbangkan barangkali di Mlp akan diberdirikan benzine-pomp
kepoenjaan B.P.M.
Sebagaimana cemoem menge
tahoei,

telah berapa

kali

dalam

Pemandangan” dimoeatkan pe
rihal
seringnja
kekoerangan
benzine di Mlp. Oleh karena itoe
kita pertjaja, bahwa pembesar
B.P.M. akan menjetoedjoei atas
voorstelnja
toean
Korteweg
jang akan dimadjoekan olehnja.
Jang akan ' memegang
pomp
itoe ialah toean Bong A Lioek,
tetapi ia merasa keberatan oen
toek menjetor borg jang menoe
roet

permintaan

B.P.M.

f 800.

atau f 1000.—.
Dengan adanja benzine-pomp
disitoe
berarti : menoeroenkan harga benzine dalam 1 liter

satoe

cent,

djoega

kechawa

tiran akan kekoerangan benzine moengkin tidak akan Pena
di lagi.

Akan

didirikan Volksschool.

Jang

kita

Gembrong

dengar,

didesa

(Pagelaran), onder-

district Malimping akan didiriBisa
kan sebocah Volksschool.

djadi sekolah

soenji

terseboet telah ber

pergoeroean

jang agak rame dan jang ditem

loeas djoega.
Kita tetap memadjoekan per
mintaan, perlengkapkanlah pe

bangkoe2

rabotannja, misalnja

Kramat

Arts.

338
— Batavia-Centrum
telef. 2029 Wi.

Praktijk Oemoem
Djoega

dsb.

Mangkoe-

soebroto.

jang

roemah

seboeah

patinja

boewat

sakit

'

A
Gigi

dan

Moeloet.

Tjileungsi

Abonne No. 21708 menoelis.
“Tidak asing lagi segala bang
sa membilangi kepada kata Per

Sococo00c0000s0000200400|
Kita

segala hal
oentoek menoedjoe
gamdengan
jang dimaksoed,

man

jang

Persatoean,

plesok-plosok

njenangkan

hati
Toean,
Potongan se
laloe menceroet
model
paling baroe,

di

sekarang

doeloe sampai

meski-

bersocial,

sedang
harganja pantas

poen jang tidak berpolitiek djoe
kesem-

kepada

nja menoedjoe
poernaan

ha-

itoe ta' laen

didirikan,

ga

ki-

ta akan me-

dja-

dari

timboellah

berpolitiek,

an bahwa pe-

kerdjaan

mengerdja-

ringan

atau

pang

kannja.
Maka

kasih 3

goenanja,

besar

amat

satoean

&

Djam bitjara : 5 — 6 u. 80 sore. '
Sian aa Sea Sman

BOGOR

hidoep.

Seperti Tjileungsi meskipoen

Onderdistrict dan tanah Parti-

culier sebagian pendoedoeknja Kiamat 83 — BtC. (t/o kant,
Hoofdbureau Pandhuisdierst).
ada djoega jang menjoekai keBaas: Djospri Mida ex- Toe
pada kata Bersatoe sampai te- kang Onderlinge Huip.
roes mendjalankannja, tapi beN.B. menerima pesenan boecat
loem ada jang berpolitiek atau
merk2 kleermaker
keberajang membela kepada
006000006
L LO LLLLOLOOLLOLLO
tannja si ra'jat hanja jang ba
seperti :

roe didjalankan

di
jang
Muziekvereeniging
M.
D.
Tjipimpin
oleh
t.
trodihardjo dan R. Soemarsono
Raganja jang
dil. dari Sepak
dipimpin
v.v.T.
nama
diberi
Wiriadinata
oleh Toean R.E.

Adiakoesoemah

R. Daon

dan

dikata
boleh
ini vereeniging
bersentosa, karena dapat sokongan dari Toean Arnold Hoofd
administrateur Michiels-Arnold

BANDOENG.
Menghormat Penerbang
Smirnofi
Dari Bandoeng Aneta menga-

menghormat djoeroe terbang
Smirnoff dengan mengambil
tempat hotel Savoy Homan, ber- '“
hoeboeng

dengan

penerbangan

nesia.

Penghormatan

itoe

di-

Bandoeng - Vooruit, jang memberitakan tanda tangan djsega

ini per-

koempoelan tidak menoedjoe ke
pada jang terseboet diatas tadi, moedah-moedahan sadja da
lam hidoep bergaoelnja roekoer
dan rapih.

MADJALAJA.

oleh:

perkoempoelan

Sepi

Oo

ANTARA”

asia

mengabarkan, bah

wa mosi PSII jang telah dipoetoeskan dalam Kongresnja di Sri
widjaja, jang isi boenjinja,

Seoemoer

hidoep.

|

kepada

"me-

Pemerentah,

koekan perampasan jg. diikoeti pemboenoehan atas djiwa-

nja Soerawinata.

noehnja, laloe majatnja
njoetkan ka Tjitaroem.

baroe,

djalaja kini telah didirikan

lah Hameed

jang memoefakati mosi PSII ito
toelisan,

dan

djoemlah-

nja sampai sekarang soedah ada
445 orang. Verslag oesaha Perkat dan nama2
kaoem
tenoen
soedah dikirimkan kepada Depar
tement Ekonomise Zaken, kepa-

da toean M.H, Thamrin-anggau| ta Volksraad, kepada tocan Assis
tent-Resident. Bandoeng dan kepada LT. PSII.
diharapkan

sekali,

a-

gar soepaja Pemerentah dapat me
ngaboelkannja, sehingga peroetenoen

bangsa

Indonesia

jang wadjib

diperlindoengi

permoela-

Perementah,

dapat

bagaimana mestinja.

berdjalan

oleh
se-

V

s

Soesoenan Pengoeroes Besar
Persipi.
,Antara” mengabarkan, bahwa
berhoeboeng dengan kepergian-

telah disamboet oleh segenap ka
oem tenoen di Madjalaja. Dengan
timboelnja mosi ini, maka di Makoempoelan Kaoem Tenoen jg.
singkatnja Perkat. Maka atas oesaha Perkat, kini telah dikoem'poelkan nama2
kaoem tenoen

diha-

DJAWA TENGAH.
SEMARANG.

ini telah

Per-

&

Setelah diboe-

baroe, djangan diberi idzin lagi”

sahaan

k
$

Landraad Bd. telah mendja- 1
toehkan hoekoeman seoemoer hi
doep kepada
Jakoeb, ialah jg.

nja toean M. Anoewar

Sangat

1

kepada Smirnoff.

agar soepaja bangsa Asing jang
hendak
memboeka peroesahaan

dengan

k

pada bl. October 1939 telah mela “

Perkoempoeian kaoem tenoen.
LA,
orangetelah
memoeftakati
mosi
jang telah diambil
Koe
ab. Seledasd i

mohonkan

|

jang kelima poeloehnja ke Indo.

nja.
meskipoen

'

oepatjara

lakoekan

Penoelis,

“.

barkan, bahwa hari Kemis malam
telah dilangsoengkan

landen dan dari Eur. personeel

terseboet akan

moelai diboeka pada
an cursusjaar j.a.d.

Abdoelkadir

Kaoem

kekp.

tempat

pindah

Hn Ta MANA int IT

tem-

jang

Tjikeusik

Dari

?

SMA

boet mentjari penghidoepan.
keadaannja

oehan akan diberi Volksschool

ductie

Manik A. Hamid

. Demikianlah

| tjarinja dari lain-lain tempat, seperti apa jang kita soedah toetoer
Lan, jalah didapatkan poela pro-

MAAN PN an

pemimpin kita!

Kapankah
dilain-lain desa,
misalnja di Tjihoedjan.
Kandangsapi jang letaknja berdja

aa

Koelon, tetapi segera a-

| permintaan itoe.
Maka soedah Gnabesta kas
| langan pendjoealan terpaksa men,

AS

ta-

kan dirobah seberapa @kpat.

Na Satoe lapangan besar boeat
$ IDAK

sarasieapi

NA TN

sangat perloe

Oleh kita poenja reiz. Ta
13

0000

TU

Aa

|

2

perloeasan

. Semeatara orang banjak makan kentang
:

en

aKa

sajoeran

”

MA an

aman

anggop

aan

P.B.

Persipi,

maka

baroe-baroc

disoesoen

dan

terdiri

Penoelis

en

age ang

aa

Pengoeroes
dari

toean

toe

La

PA

an :
H.S.

Kawadja

Ketoea,

Abdul-

Penoelis, A.A. Hasa

PBendahara, R.N. Oemar
Mashoer Pembantoe.

dan

M

Viaduct diatas kali Toentang.

Tidak lama lagi akan dimoelai
kan pekerdjaan oentoek mem
kin viaduct diatas kali Toenta
didjalan Provincie antara Sema

rang Salatiga. Inilah perbaika:
perdjalanan jang terbesar dalan
djalan terseboet, ia akan dibaja
dari fonds 25 millioen. Djalan ba:
roe ini tingginja
kira2 6 meter
cari djalan jang soedah ada di
na

dan

dioekoer

kekoeatan

boeat ketjepatan 100 km. Leb:
nja kira2 6.30 meter dan disa
pingnja akan dibikin trotto:
lebarnja masing2
djaan ini akan

1 meterj

memakan

|

beberapa
riboe. Viaduct
akan didirikan diatas fundar
dari beton.

na

aan
A0 Ta RAS

“PEMANDANGAN
.”

'DJAWA TIMOER.

Printah pada waktoe sekarang ini, |

TANAH

"5 maka orang di Vorstenlanden la |
: sama bert.tanja didalam Fatin'a - MADIOEN.
asing-masing apakah

| beja extra, boleh dikasih

naik ?

| Begitoe djoega tarief kamar

Pra-

pril, Perkoempoelan P.K.P, dalam
rapat tertoetoepnja diantara lain
telah memoetoeskan akan mendiri

ho-

bantoe pembantoe terdiri dari toe

| atas hal terseboet dari fihak jg.

zn2

hendak

paberik

mendirikan

belirang

kedoea.

Karena
Balikpapan
tak
sanggoep.
|
Berhoeboeng dengan besarnja
|
keboetoehan orang kepada zwa-

hotel, sehing

Pergoeroean
Rakjat Saradan
jang bertahoen2 lamanja mendapat rintangan, kini soedah moelai
madjoe kembali, dan moelai boe
lan ini telah diboeka
koersoes
borduur oentoek moerid2 perem
poean dibawah pimpinannja njo-

| ga sampai sekarang orang masih
berada

dalam

| ngan.

soeatoe

kebimba

s main
ba sam- | DJOKJAKARTA.
i soeara toelang manoesia bi
. berboenji ,,rak-rak”, roesakCongres dan Jubileum 10 tahoer
k, pada patah, pada poe0
PPPA.

Nan
pem)

Sala
. dan

Ana

alat stiekek?.

Perkataan
soeara

Djokjakarta,

jaitoe

Nanga

Bea

besok pada

soengkan

se-

congresnja

ni, karena toean Sadiran jang tadi
nja akan memimpin, berhalangan.

dalam congres mana akan diper

Lebih

ingatkan djoega
berdirinja
10:
tahoen.
Menoeroet berita dari Hoofd

barkan,

(| bestuurnja

dak

programma

jang akan

: Katanja ada seriboe kapal ter

di

diadakan

dapat

bersama

poela dika

ini, bahwasanja

setiap kepandoean di Madioen diharoeskan
mempoenjai
soera:
izin diatas zegel oentoek menga
dakan optocht jang lamanja berlakoe 1 tahoen. (,,Antara”).

congres

tadi

landjoet

seperti

berikoet :

| jang dilakoekan oleh Balikpapan,
dan akan mengerdjakan zwalvel
Indonesia. (Aneta).
LIMA.
Hulppost-

dan

telegraafkantoor

telegraafkantoor

Lima

jang ter

letak antara Ranau dan Kroe di
boeka boeat oemoem, dibawah
ressort Palembang dengan perhoeboengan kantoor Moearadoe
wa.
Waktoe
siang

bekerdja djam

dan djam

9 - 1

3 - 5 sore,

se-

dang
hari besar dan Minggoe
toetoep.
Telegraafstation
Lima pada
hari itoe djoega ditoetoep boeat
cemoem.
BALIKPAPAN.

Iupueris

sedang

.kerdbtah

BPKI mengadakan algemeene
training.

1. Malam Minggoe tanggal 27/

— disitoe, plus nog kapai”

28 Apri!

moelai djam 8. receptie

Rapat oemoem

di Habiprojo.
Berhoeboeng

. 2. Minggoe pagi tanggal 28
April, rapat tertoetoep bertempat
diroemahnja
| noelaran.

Nj. Koesban

maka

dabel

Ba

Man

ikan2

ijoe

openbaar di

. BANG

Habi-

4. Senen pagi tanggal 29 April
excursie.
5. Malam Selasa tanggal 29'
30 April, rapat tertoetoep dan te
roes mengadakan malam perpi-

Pesat tidak djadi diadoekan
, Antara” mendapat kabar da-

ri P.B. Persipi Semarang,

jang

aksoelnja semoela akan

me-

doekan
lam

Pesat kemoeka

Polisi

akan

hari

2

Pemilihan

tai:
zeden

politie,

bikin

vaarlijke drukwerken,

Dari
bahwa

“Jang hadir 40 orang sementara wakil polisi, pers dan perkoempoelan lengkap.

toecan

Boesra-ketoea

toean: Soebaron, Soedewo, Soer-

t. Moh. Noer. Agenda ketiga Gerakan Rakjat dan Sedjarah dibitjarakan
oleh
toean
Oesoep.
Djam Il malam
setelah semoea
pembitjaraan selesai, laloe rapat
roen ditoetoep dengan selamat.

diri

dipoetoeskan

badan2

komisi seper-

dari

Sekerdja dan

toean2:

Soepraptu,

Imam Soedijat, Soelanto, Soengtakim.

Premboen
diwartakan,
beloem
lama berselang

Badan

@adijan

Oemar-Ali
Barisan

dan Arifin Effendi.
Pemoeda
Gerindo:

Soeprapto,

Prajitno.

pagandist

Achmadijah

kil-wakil
ramana

dari

Nahdatoei

«. Kenaikan harga dari harga
akanan dalam restaurant2 me
kita selaloe dapatkan pada

(,, Antara”).

Moehanimadijahi.
dan

P.P.D.P,

Diwartakan,

bahwa

pada

3-4-40

jl. di Gemoeling

boeloe)

seorang

(Am-

perempoean

te-

lah melahirkan seorang anak la-

“kan, djadi berdiri bocat selama-

ki-laki jang adjaib, jaitoe batas
dada keatas badannja hitam, sedang dada kebawah biasa.
Ketika itoe keadaan anak dan
iboenja ada didalam sehat wal

'Toean
|lama)

berikoet:

Soebari (Nahdatoel Oevoorzitter,
Soetantoer

(Moehammadijah)

—

secretaris

afiat.

idan beberapa orang
sebagai
4 na
sen.
|
Pi

ada ditetap

cadaan ini soenggoch berlai
Ber
pada waktoe Sekaten.
oeboeng dengan aksi atas pe-|
an harga dari fihaknja Peme

tg.

Comite ini tidak akan diboebar

seperti

oemoem

Akan

kerin

dlonl

»ANTARA”

7 April

Klandasan

|

|
'

ISMAIL
DIPERGOENAKAN,

TJOEKOEP,

Sondjaja

BATIK

Ibong
Tjipto

Enok

Soediman

Mas'an

Edi

Tjipto

Moehamad

mesdjid Landschap,

Mishai

Damiri

Madjid

Sapei

Daon

Tjetje

Mami
Enda
Ondo
Bahroen
Wildan

Anta'atmadja
Moelai

v.v.V.

3

oper

bola de-

ngan teroes dibagi-bagi sampai
mendjadi
gimir
kepada jang
mendjaga benteng, tapi achterhoede dari v.v.T. djaga dengan
roes,

Antara”

mengabarkan,

bahwa

pada tanggal 30 Maart '40, toe
an
Inspecteur.
P.T,T.
Padang
telah datang
ke
Hoofdkantoor
Siboealboeali
di Sipirok. Keda
tangan ini teroetama sekali oentoek
memperbintjangkan
soal
pengangkoetan post antara Sian
tar dan Fort de Kock dengan Di
“recteur Siboealboeali toean
Soe
tan Pangoerabaan.
Hasil
perbintjangan itoe sangat memoeas
kan sekali bagi
kedoea
pihak,
can ini adalah hasil perbintjangan
Volksraad
tanggal 14 Februari
40,

dan

kritiek

serta

komenta-

EL

ANN

dapat

lama

benteng

pan

1,

oleh

Enda

v.v.V.

pada

STUNGSNG

kemasoe-

zelfmoord,

voorhoede

bekerdjanja
soenggoeh-soenggoeh oentoek meneboes kekalahannja, tapi dari
v.v.T. lebih
VOETBAL.
koeat mendjaganja tendangan
Pertandingan di Tjibaroesa
moesoeh,sipemain
2 pihakanAbone no. 21708 meneoelis.
nja banjak jang tjelaka, karena
Pada hari Minggoe
tanggal
litjin lapangnja.
1 April v.v.T.
soedah. . dapat
Perdjalanan
bola
jang bapanggilan dari v.v. Veldpolitie
njak kans
menobros benteng,
Tjibaroesa
boeat main di latendangan dari v.v.T. atau pepang Tjibaroesa tapi sajang se
ngasih radja bola (Enda), sakali pada waktoe terseboet sejang sipenirimanja koerang.
waktoe vv.T. berangkat dari Tji |
Sampai waktoenja permainan
leungsi
sampai
di Tjibaroesa
berhenti, kekalahan tetap 2—1
hoedjan
ta' berhenti-berhenti.
boeat kemenangan v.v.T.
NNnatangNgasanan ena

KEY

Ke

Pan

Tag

na

A5

ena

ae

—s S3:

tuaG BERSINAR

'

MINOEMLAH—I

Djamoe
dan
“Doeat orang,

Aer

laki - laki

" Jang dikelocarkan oleh: £Aap

AM
TELAH

T
N.B.

KLA

ta 2

ARIFIN

E DAN TERPOEDJI SEGENAP
BANGSA
di
Permintaan Prijscourant obat di kirim

Diatas

IMD
ON SAE
gratis.

tanggai

BAGI

TOEAN2

MANUFACTUREN

D.

hoetan

besar,

dalam

keboen

,THE

SENEN

3454 WL. — BTAAVIA-O.

127 — TELF.

SUN”

Tida oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam Studionja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep terkenal,
ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. Multifoto
jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoega sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa diambil

Ka

SYSTEEM

dalam

FOTOGRAAF

semoea

badan.

Djoega
ditambah
dengan,
boeat
Potret orang
Kawin, dan di Kereta api, sebeloemnja preksalah
kita poenja studio jang serba compleet.

££

TADJAM
TERIMA
:

oedara,

boenga, diroemah pondok, dilaoetan .. voc. dli.
Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada:

diadakan

Kewadjiban

se-

Sesoedahnja,
permainan dimoelai lagi, melihat dari v.v.V.

£ “Serak badan
LIKE

bola

dari v.v.V. roepanja panas laloe pada madjoe,
dengan tidak
disangka
sepakan
dari v.v.V.
dengan kendor sadja sampai ma
soek di benteng v.v.T.
karena
sipendjaga bentengnja
djatoeh
(tergelintjir) stand 11.
Dari kekalahan sekarang soe
dah 1—1 melihat pihak
v.v.T.
semoea pada bekerdja
dengan
sesoenggoehnja dengan teroesteroes madjoe, sehingga sampai
pauze 2—1 boeat
kemenangan
ye,

dari segala pers Indonesia.

leh wakil P.B. Gerindo dari Dja
karta), Katja Perbandingan per
djoangan, Soal Indo (oleh wakil PB. Gerindo dari Djakarta),
Koepasan Demokrasi dan Korban Gerak Semangat.

DJALIIL

PERSEDIAAN

Doerachman
Soediman
Oedi

Inspecteur Post dan Sibocalboeali

oem Boeroeh, Milisi Rakjat (o-

£ ,HARGA

“HARORS

.

Tolol

bagai radja bola v.v.T. dengan
teroes dia oper lagi sampai ta”

Agendanja:

Pemboekaan,

n Spa
PERLOR DIADAKAN, (SE DIKIT OENTOENG) KITA
163.
DIBOE TIKAN DITOKO KITA JANG BAROH, PASAR SENEN

:

in,

hari Minggoe

rapat oemoem.

toelis)

mengabarkan,

Te

||.

pan

STATIONSWEG
No. 35 SENEN.SEBATAVIA-CENTRUM F—

ceng

se

actief sampai bola tidak bisa te

bahwa berhoeboeng dengan kedatangannja wakil P.B. Gerinde
di Balikpapan, maka dengan ber
poeng

dari v.v.T.

berpasang

SIPIROK.

Gerindo

dilangs

soedah

Wvg “MM ekapouket
ae
(Menoeroet jang tertoelis di Pa

Lebih landjoet dapat dikabarkan, bahwa toean Boesra (Pengoeroes) telah disoeroeh meng
hadap didepan Kerapatan - Ketjil tanggal 8-4-'40, dan kemoedi
an diberitakan lagi kepadanja,
jang dia mesti menghadap boekan tanggal 8 akan tetapi tang
gal 10 April '40. Kepoetoesan
segera akan disiarkan.

tempat digedoeng Gerindo, Kam

Kekoeasaan Toehan

Spelers
perti :

kannja rapat oemoem Gerindo.
di Balikpapan, dan telah dipasang didepan pasar Klandasan,
didepan Sentosa - Bioskoop dan

di Klandasan.

Slamei,

DJEMBER

|

terseboet, anta-

Oelama

nja.
Bestuurnja

tetapi

Sardjoe,

terdiri dari wa-

perkoempoelan Agama

jang ada dikota

di Solo menjadi

|

didirikan Comite PeIslam

Pers dan Propaganda:

Soebaron,

telah kedatangan

ngadjaran

Rapat

pro

Keboemen

men telah

ini, harga sewa 9

alam. Adapoen harga ma-

telah

ti: Badan Serikat

oemmat Islam.

rapat, dan se

jono, Moh. Soehoed dan Karijomiardjo.
Badan sosial dan ekonomi ter-

lain

pembantoe

emigratie,

Lain dari itoe diwartakan, bah
wa oleh oemat Islam di Keboe-

waktoe tiap-tiap diadakan Sekaten, lebih-lebih pada Sekaten Dai

an direstaurant jang
rAbg en

tak teroes disitoe.

Pagina III

pat memilih tempat

boeng dengan akan dilangsoeng

disamping

Kedoea

Soedah sampai waktoenja ma
in, wasit tioep ploeitnja, laloe
spelers pada
berkoempoel, dengan ambil oendian,
jang da-

»ANTARA”
mengabarkan,
bahwa plakaten jang digantoeng
oleh Pengoeroes
Gerindo tjabang Balikpapan setelah memberi tahoekan kepada jang berwadjib, telah
disoeroeh ditoeroenkan oleh toean Inspektoer
V. Politie. Plakaten ini berhoe-

gono, Sardjoe, Slamet dan Moes-

telah di

akan

berhoeboeng

Tani dengan dipimpin oleh toean

antara

ge-

Achmadijah

Oadijan dan

letaknja. Menoeroet kete
jang kita dapat, pada

keramaian,

maka

Diam 8

komisi
rapat Gerindo jbl. di-

Dalam

dari Poerwokerto.

iap

tanggal

libin, akan tetapi

dengan ada beberapa halangan,

telah mengoetjapkan diberbanja.:
terima kasih pada jang hadir, Ia
loe sebagai pembitjara jang perta
ma dipersilahkan toean S. Idroes
membitjarakan: Kegentingan Internasional. Agenda kedoea Azas
dan Toedjoean diterangkan oleh

keuringcommissie

film, ordonnantie invoer van

pa Nan
“bahSekaten Solo soedah tiba.

lin

Mauloed

Apri?'40. (,,Antara”).

Hoofdbestuur

Propaganda

Bean

Perkino

Gerindo membentoek badan2

Antara lain jang Akan dibitiara

PREMBOEN.

ng Sean

dengan

Gerindo.

ANTARA”
mengabarkan,
bahwa pada hari Sabtoe malam
Minggoe tanggal 30-31 Maart '
40, Gerindo tjabang Balikpapan
telah melangsoengkan rapat oemoemnja bertempat di gedoeng
Gerindo, sedang dalam program
ma tadinja akan dilangsoengkan
Gigedoeng Moesjawaratoet Tha-

tiabang, memboeka

(Aneta).

diaoeh
| tangan

Grebek

20-21

. cieel.

pemboekaannja

alg2

djoega, Hizboel Islam akan mengadakan toneelopvoering pada

vrouwen tehuis dan orgaan offi-

gal

sedikit

Islam akan mengadakan:
toneelopvoering

Berhoeboeng

sahan.

Pesat, telah dioeroengkan

2

Hizboel
.

djoega. )

BEDJAT.

Poerbaja

meene training dibawah pimpinan
nja tocan Sadiran, Algemeene
Leider dari K.B.I. Madioen. (An
tara.”)

projo. (Boleh djadi Nj. Mr. Maria
bisa zenuwen kalau liat teloer2: Ullfah Santoso akan berbitjara
andoek.

B.P.K.I.

Perkino,

bari lagi akan mengadakan

di pa

3. Malam Senen tanggal 28/29
April, rapat

dengan

Lembaran

Lima diboeka.

Moelai 12 April hulppost- dan

delmarsch mengelilingi kota, dibawah pimpinannja toean Isnae-

tanggal

di Solo

(Antara).

K.B.I. mengadakan wandelmarsci
Pada tanggal 7 April K. B. I.
Madioen telah mengadakan wan-

27 sampai 30 April akan melang

bom dan meriam jang

nndengong

Ne

,,gerrrrr”

nja Soeripto.

-Congres dari Perhimpoenan
Fembasmian Perdagangan Perem
poean dan Anak-anak jang Hoofic
bestuurnja berkedoedoekan
di

petasan

Persediaan2 dari pekerdjaan soe-

Soegijo « | dah dimoelai. Paberik dalam taWong sosoekito. (,,Antara”).
hoen ini djoega akan bisa dikerdjakan. Kerdjanja akan seperti
Pergoeroean Rakjat Saradan.

| berwadjib tidak ataupoen beloem
diterima oleh golongan restau| rants dan eigenaar

Sapardan, Rais,

Am

Plakaten kain didjalanan

SEBERANG.

tel-hotel ? Sebetoeinja kenaikan
atas tarief makanan boekan dida- kan kredietkoperasi, sedang seba | yelzuur,
jang paberik zwavelsarkan karena naiknja harga sa | gai pengoeroes telah dnbentoek: | zuur dari Balikpapan tidak sang
ioer2an dsb. dipasar2 sadja pada
Ketoea Saripin, Slamet Pe- goep oentoek membikinnja, maka
noelis, Prajitno
“sedikit hari sebeloem dan selaPenoelis II, KaB.P.M.
memoetoeskan
oentoek
1 ina Sekaten, satoe kenaikan dari
uijo Octam Bendahara dan Pein- mendirikan paberik jang kedoea.

26 sampai 259c kira. Ketentoecan

Sa NN

ditoeroenkan.

B.P.M.

membentoek

Kredietkoperasi
Pada hari Saptoe tangal 6 A-

sa | dus golongan jang tidak ditarik |
in

Kematian

djoeritan

| berada diloear lapangan Sekaten

Laman ngga ena

PLADJOE.

Perkoempoelan

tarief ma

| Ptanan direstaurant-restaurant jg

na
ng

DOELOF

TEROETAMA

KRAMERIJEN

DIBOEANG, /SYSTEEM
KAOEM

POETERI,

SENEN.
TE TENOEN.

BAROE

INILAH

DIPAKAI,

KESEMPATAN

dil.

163

DAPAT
JANG

) 1 3.00 Waiang orang

7.30 Berita Pers.
7.37 Dari plaat gram.

Sriwesdari

”413.30 Berita Pers. .
“113.45 Lagoe Sumatra.

8.00 Toetoep.
11.00 Tanda waktoe.

“| 14.15 Berita Pers.

“111.40 Masak-masakan. ,

“Batavia II 197

12.00 Dari doenia film.
“14280: Matinee-concert.

1200 Tanda waktoe. Pemb.
12.03 Lagoe Mesir.
00 Roepa2 lagoe Hawaiian.
15 Proef-uitzending The Yolly 12.30 Lagoe Krontjong.

13.20 Berita Pers dan Oedara.
13:35 Matinee-eoncert.
| 14.20 Berita Pers dan Oedara.

Singers “ Hawaiian Band | 413.00 Wajang orang ,,Sri Moeljo”.
Pendjawaban soerat2 dan | :

14.30 Toetoep.

.' Rapport2.

143.30 Berita Pers.
19:00 Pembatjaan soerat: kaba- 13.45 Lagoe Minangkabau.
“Re Wharian.
—19.20 Lagoe Soenda.

.

"RA

Lagoe
Krontjong dan Stam
boel.

30 Gamelan Djawa.

Te

| Bandoeng 11 192, Batavia II 197,

18.30 Blokfluit-concert.
i
19.00 Berita Pers dan Oedara.

MIANO Toetoep:

April

AG

AE At

14.15 Berita Pers.

17.00
17.01
17.03
18.00

Pen
PMA. 45.
| 47.00 Tanda waktoe. Pemb.

2800 BERHENTI.

1.30 LagoeMelajoe “Sebrang.

112.30 Lagoe Tiong Hoa.

19.30 Berita Pers

dan Dagang.

20.00 Hal adat istiadat didalam

.15.00 Lagoe Gambang Kromong.
113.30 Lagoe Ambon.

Kraton Solo.

,

Keterangan tentang Agam
. 1700
—.. Islam oleh persatoean Is-

oleh ,,Roekoen Setia War

—.

17.30 Lagoe Arab modern.
18.00

Lagoe Belloni.

— 18.30 Lagoe Kua Toemboe.
19.00 Pembatjaan .soerat. kaba—

harian.

“oleh

2

19.30 Lagoe Krontjong dan Stan:
— boel.
5
' 20.00

Krontjong

Orkest

—.
Golden Star”.
24.00 BERHENTI.

—

:

|

“Archipelz.
99 dari 1l— tam. 12.—

Batavia 1! 197 P.M.H. 45
17.00 Tanda

5

. PROGRAMMA NIROM.
(0. Penjiaran Timoer.

Djawa Barat”
15

gi”.

24.00 Toetoep.

ARAN NIROM. TIMOEP.

sengon

18.00
18.30
18.30
18.45
19.00
19.30
20.30
20.45
21.00

Setia War

dio Orkest”.

| |

9

:

,,Roekoen

atas 295 m.

West-Java:

Batavia

125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182,

onan 92, Soe108, Pekalong
| Charih

Agretl

kikaboemi 192, Oost dan Midden-Ja-

waktoe. Pemb.

17.03 Isi programma.

ya” Soerabaja 131 dari 7.30 sam-

“17.05 Lagoe Langgam Hawaii.

pai 2.— atas 25 m. Soerabaja

196, Seraarang 122, Malang, Djokja
181, Solo 188, Tjepoe.

droeng Banjoewangi.
19.00 Pemandangan

” 19.30 Berita Pers dan dagang.

Pena

PMN:

20”

. 22.00 Gamboes modern

Ke
Batavia II 197
16.00 Tanda waktoe. Pemb.

12.30

22.01 Pianosoli.

22.15 Njanjian Cowboy.

6.03 Krontjong.
6.30 Berita Pers.
6.40 Lagoe2 Soenda.

22.30 Swing-music.

23.00 Toetoep.
Selasa, 16 April.
6.30 Pemboekaan.
6.31 Berita Pers.
6.38 Gymnastiek.

—.7.00 Lagoe Tionghoa.

—.

11.40
12.00
12.15

21.30 Light Opera Company.
21.58 Koers.
/
22.00 Tanda waktoe.

—.. Bandoeng II 192 dan III 50,

720 Berita Pers.

.. 7.30 Toetoep.

:

0... Bandoeng II 199 dan III 50,
.- 12.00 Tanda waktoe.- Pemb.

12.03 Lagoe Mesir.

6.50 Dari pl. gram.
100. Tanda waktoe.

12.30

1.01 Dari pl. gram.

Lagoe Krontjong.

nanti

saja

djawab

Basoeki, lempar

iopi jang soedah dipegang di me'

dja, beranikan diri pegang dengan
doea

MENDADAK «MENDJADI KAJA
Oleh
SAEROEN

kepala neng-Mi-

pipinja kiri, kanan dan

. moeloetnja. Neng Mimi rada ka-:
.get tetapi tidak menangkis atau

BAGIAN V.

TO

tangannja

| Mistjioem

|.marah.

Musoek dalam djebakan.
ayat
rei
Ea

mad

»

Seperti maloe tocan Ach-

Basoeki

segera

bertolak

ti-

dak oetjapkan perkata'an soeatoe

— Ini sikap neng Mimi mengarti -apa.
. Sampai di gang tocan Achmad
dan kemenangan ada di fihak ia.
'T. Achmad

Basoeki boleh djadi

tidak bisa bergaoei dekat dengan

|.

|

perempoean,

ketjoeali

'Basoeki masih sebentar - sebentar menoleh dan

ambaikan topi-

isterinja .nja. Neng Mimi berdiri. menjender di pintoe dengan senjoem, ka

sendiri, kentara dari goegoepnja

waktoe ngng Mimi memandang
ia | dang-kadang manggoct.
dengan senjoem.

Sa

'»Lebih baik sore kalau datang,”
ngan ganggoe pekerdja'an dan

SABANG KMNAN Pi
Ada oeang, ada kesenangan
Ada doeca matjam golongan ka-

lagi setengah berbisik deat sekali di sampingnja..
. kapan sadja sempat

pinggang

boeah

dibagian

HARGANJA :
Per
”

flesch
”

isi 200pil......
”,

100

roeti kata hatinja, satoe golongan

lagi jang termasoek kaoem diplomaat, orang jang dapat.semboe-

f 5,50

"8

1,

353

ea
Ini obat-obat bisa dapat beli di toko-toko
»

Japan jang mendjoeal

50,

Agent

Soeniaradja

AGENI

dari

i

No.

West

18.30 Njanjian Bing Crosby.
(stadsz.)

|

No.

203 - 204

Telf, 293 Pt.

10-Vinger3Bliadsysteem
Rhythmisch
Snel
Aesthetisch
Practisch

Bevoegde en
Kundige
Leeraressen
en Leerare»
Deskundige
Leiding

13.00 Djamoean makan siang.

18.45

14.30
17.00
17.04
17.04

Toetoep.
Tanda waktoe. Pemb.
Berita Pers.
Djamoean
minoem
teh.
(stadsz.)
17.25 Landjoetnja djamoean
minoem teh.

yan.
19.00 Concert B.R.V
20.00 Pembatjaan boeke

21.00 Phohi-relay.
21.10 Symphonie no 4 in e-mol

Memberi akibat jang
Dalam hal-ichawal mengetik

17.30. Vocaal.

op. 98.
21.50 Vocaal.
22.00 ,,Au Chat Noir”.
23.00 Toetoep.

boeai

njikan.apa jang terkandoeng dalam hatinja dengan tingkah Jlakoe
atau perkata'an.
3
Yogan Achmad Basoeki terma
soek golongan jang terseboet belakangan.

la, sebagi soeami jang di roeiyah djarang dapat perkata'an ima
nis, meskipoen
sekarang poenja
.banjak oeang isterinja tidak mengetahoei,

di roemah tidak lantas

cering-oeringan, tidak lantas main, sentak dan oesir, malah seba-

liknja dari itoe. Boleh djadi karena merasa

habis

berdosa,

maka

sikapnja terhadap isterinja kelihatan lebih menjajang, lebih menjinta dan
sedapat-dapat
| menjenangkan hatinja.

akan

Waktoe ia poelang kerdja mem
bawa ocang doearatoes roepiah,
ia toctoerkan pada iSterinja bah-

“datang -waktoenja. Beberapa toko
telah minta pertoeloengan bikin.kan soerat dikoerangi

pada Belasting-kantoor.
£

padjaknja

-Menoe-

24

K. ITO & Co.
Molenvliet

Njanjian.

:

BESAR:

BATAVIA

Instrumentalia.
Dubbel concert in d-mol.
Viool-concert.

di Bandoeng

TOKO . HAKATA

obat.

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan
PERTJOEMAH.

Hardja ada-di roemah, hing
k ada sangka'an orang. Ke | oem-sogami. Satoe golongan me- | -wa . peroentoengan baik. soedali

gi, boekan ?” tanja neng reka jang bitjara seadanja menoc

didja-

seperti berakar.

A pr ne

15.00 Soriate appassionata.
18.25 Njanjian
:3.30 Berita Pers.

kemari lagi,”

toean Achmad

(gegindjel)

11.00 Koorzang.
11.20 Cinema-orgel.

21.00 Cabaret Djerman.

jang

kentjing

(Gonnorhoe),

prampoean

aether.

-20.20 Omroep-Orkest.

Na

24.00 Toetoep.
|
Selasa,16 April...

penjakit

110.30 Pedato piano.

119.25 Lagoe Peranjjis.
20.05 Pemandangan oemocm.
,,Assoi-

botol

berwarna poetih,
jang
hoen, kentjing nanah
kentjing nanah jang berwarna koening toea,
penjakit dialat kentjing, jang teristimewa oen-

da bidji kemaloean,

:

bia

1

jaitoe: Penjakit kentjing
jang soedah bertahoen-ta-

dan prampoean,
jang baroe atau

23.00 Toetoep.

Pers.

Harga

oentoek menjemboehken
goenanja
TRIOS
segala penjakit kentjing pada, orang lelaki

lanan kentjing panas seperti berapi, sakit pa-

7.25 Aneka-warna.

Pers dan Oedara.

air

KENTJING)

PENJAKIT

(OBAT

22.45 Marsehmuziek.

9.00 Soeara lelaki.
9.30 Orkest muziek.
10.00 Soeara
perempoean

pakai

TRIAS
dari

6.25 Djamoean minoem kopi.
7.05 Berita Pers.

1 17.03 Aneka warna.
' 20.00 Lagoe loetjoe Soenda.
18.00 Taman pemoeda.
"22.00 Gamboes Modern ,,Assoi18.30
Soeara dari Spanjol.
EA
Ne da
19.00 Berita

Een'ge

Batavia

& Co.

K. ITO

Importeur

toek penjakit digelemboengan

Symphonie no. 4.

Berita

tidak

tannja.

teh.

22.00

6.04

Seneh
5
Apit
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.01 Isi programma.

oemoem.

Pemb.

21.10 Hawaiian.

16

dan

Boeat
membikin
hitam
ramboet sangat mengoentoengkan,
sebab
memakainja
bisa.
mebanjak
noeroet
keperloean,
atau sedikit, dan meski ditaroeh lama tidak hilang kemana

6.00 Tanda waktos. Pemb.

18.00 Konsert soeling.
19.20 Lagoe gamelan Djawa.

lain obat
panas.

Landjoetnja djamoean
minoem teh.
Njanjian.
Berita Pers.
Njanjian Zigeuner (stdz)
Cinema-orgel.
Instrumentalia.
Concert B.R.V
Phohi-relay.
Pedato piano.
Phohi-relay.

Selasa

Ili

ramboet,

bisa tahan lama.
Bersahadja
sekali,
sebab
tidak oesah
ditjampoer
dengan

(stadsz.)
17.25

meroesakkan

Tidak

17.04 Berita. Pers.
17.04 Djamoean
minoem

22.30 Lagoe Melajoe oleh ,,Stu-

The

P,M.N. 29.

17.00 Tanda waktoe.

gi”.
1 22.30 Lagoe Melajoe oleh ,,Studio Orkest”.
24.00 Toetoep.
"PMN PO,
22.00 Kadoehoeng tara ti heula

. lam tjabang Mr.C.

ramgampang,
Memakainja
boetnja bisa djadi hitam. seperti warna aseli.

B.R.V.
Senen,15 April.

22.00 Kadoehoeng tara ti heula

$

air.

dengan

tjampoer

22.01 Moesik dansa.
22.30 Moesik Hongaria.
23.00 Toetoep.

19.00 Lagoe Ambon.

— .boel.

ada

Karena :
hanja sematjam poeAg Obatnja
di
tjoema
der, - memakainja

21.58 Koers.
22.00 Tanda waktoe.

2.00 Lagoe Krontjong dan Stam 118.30 Kitab Indjil.

obat

ini

'keloearnja

Dengan

pendapatan baroe soenggoeh
satoe peroebahan besar.

20.40 Cabaret Perantjis.
21.00 Omroep orkesti.

| 17.15 Taman Pemoeda.
118.00 Gamelan Soenda.

3

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET)

19.25 Rosita Serrano.

17.05 Lagoe gambang-kromong

10.00 Lagoe. Hawaiian.
10.30 Lagoe Soenda.

Tanda waktoe. Pemb
Isi programma.
Boenga rampai.
Njanjian Inggeris.

19.40 Agama Kristen.
20.00 Don @uxote.

117.03 Isi programma.

00 Lagoe Djawa.

:

Pemb.

11.01 Les Saisons.

: : 14.30 Toetoep.

!

Orang tegap dan
keecat mineem

Njanjian

Maxine

Sulli-

B.R.V.

2030 Viool-soli

Irap

roet perdjandjian, dari ocang jang
dapat kembali atau potongannja
tocan
Achmad
Basoeki
dapat
2076 atau seperlimanja. Sekarang
ada toko.jang soedah dapat poetoesan padjaknja di koerangi setiboe roepiah dan doearatoes roepiah soedah
diterimakan
pada
tocan Achmad Basoeki.

,/Ini hari baroe satoe jg. men

gaham diserta tepok-tepok poendak. isterinja.
2
,,Moedah-moedahan — begitoe.
Ini doca ratoes boleh “ bajarkan
hoetang jang ketjil-ketjil- doeloe
dan teboes. Tapi masih koerang
kalau haroes keloear.semoea.”
|
lagi,

ada!”

tang:

goeng toean..Achmad. Basoeki,

barangkali

moerid

soedah

gang jang kalau hoedjan betjek.

di oetjapkan dengan kega-

“ada

menerima

Kapan saja merengoet?”
,Nou ja, kau tahoe Soep, apa
sekarang kita haroes
berboeat?
Tentoe tidak. Kita tjari roemah
jang besaran,
pindah
dari ini

dapat poetoesan, besok ada lagi,
loesa ada lagi.
Pendek
kantor
kita madjoe, sekarang
djangan
soesah-soesah lagi.” Ini perka-

Besok

kantoorpractijk

ada sekarang?” tanja isterinja de
ngan senjoem tjoerigakan.
,Sekarang tidak ada lagi, be.sok ada lagi, lebih besar dari ini
hari, tapi kalau saja sekarang ker
dja poelangnja lebih laat djangan
soeka merengoet”,

rinja sembari.ambil doea lembaran ocang kertas dari sakoe da-

ta'an

waktee

»Apakah

Ini oeangnja”, ia kata pada iste

lam.

Batavia-Centrum.
memoesaskan

G. Sentiong 42

20.50 Saxofoon-soli.

Boleh djadi kita beli sadja roemah jang dipinggir djalan besar,
djadi tidak oesah sewa. Pada hari
. pindah kita oendang familie. Dja-

moean

djangan kalah dari jang

biasa mereka adakan. Kantor saja pindah djoega di tempat jang

ramai dan lebih foeas.

Dan dari

sekarang djangan terima lagi pe-

ngasih nantinja djadi bangkitan.
Malah berapa jg. kita soedah terima boleh hitoeng semoeanja kita

mesin toelis

“jang

ioelen

baroe.

. Mintalah

kasihkan

poelang.

prospectus

1.

2

Njonja Basoeki lihat soecaminja,| :
koeatir agak.
terganggoe oeratsjarafnja, imakloem soedah lama
tidak pernah sekali
goes dapat e1
hasil sampai
docaratoes roepi-

ah. Djaman doeloe njonja Basocki
tidak asing pada oeang kertas ma
tjam jg. sekarang ada di tangaw:
nja, tetapi
waktoe sekarang ini:
djangan jang pegang, lihat sadji
tidak. Meskipoen begitoe ia teta
sadar,
tidak
seperti soeaminja.
jang laloe seperti orang mabok.
,Semoea gampang kalau nanti
| soedah betoel
.ada
oeangnja.

,Oeang? Ocangnja??” kata toe
an Achmad Basoeki . seolah-olah
bertereak.

3

. ,Ja oengnja. Ini jang teroetma,

Niatan-niatan apa sadja bisa di
oedjoedkan nanti
soedah ada.”

.djika ocar

(Akan disambadi

