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DJAWABAN SAMUEL HOARE KEPADA RIBBENTROP
Sabtoe (Reuter). — Didepan radio Samuel Hoare
Londen,
dengan keras memberi bantahan terhadap oetjapan-oetjapan Ribbentrop jang berkenaan dengan dokoemen- dokoemen Inggeris.
Olehnja dinjatakan Ribbentrop itoe sebagai avonturier jang berbahaja. Jang mengatakan kita telah lama mempoenjai hadjat terhadap negeri netral itoe adalah kebohongan jang besar sekali.
“Terhadap bangsa Noorwegen kemoedian Samuel Hoare memberi
,armada Inggeris, tentara Perantjis dan angkatan
keterangan:
n.
cedara Ingseris memberi djaminan akan kemerdekaan Noorwege
Sebagai penoetoep dioetjapkan olehnja: pemerintah Inggeris dja-

TINDAKAN ROESLAN?
Ming-

—. Menoe-

to -tjakap dan tjerdik se-

,Aiton
Bladet”
jang di
Tallin, pemerintah
Sovjet
Roeslan
telah melakoekan

Ketika sore ini oleh

minister Djerman bagian oeroesan loear negeri, Von Ribbentrop
diadakan pedato-di Rijkskanselarij, maka olehnja. diterangkan tjo| rak Wondimk Saberrsionak, menoeroet soedoet pandangan pemerin| tah Djerman.
Pedato- Ribbentrop: ini. dioetjapkan didepan para diplomat

| bahwa Rijkskanselier: Hitler-akan mengoendjoengi pertemoean itoe.
ti keinginan kita apalagi me- | Tetapi beliau tidak nampak hadlir.
Sebagai permoelaan pedatonja, maka Von Ribbentrop meneiskan. Soal politik jang: te- |
dari missie diplodasar tiap-tiap

disingkir-

matik. locar negeri dengan poela wakil2 pers loear negeri. Perloenja:

h toenda sampai didapa-

memberi tahoekan isi dari dokoemen2 jang menoeroet pemerintah

-arti. jang sangat pentingnja dalam

Djerinan

panda-

f

a bagi pemerintah2 dari negeri netral.
atan jang baik misalnja- ngan, doenia-dan teristimew

rhoeboeng “dengan ,,pemandaan oembem”

egrooting

-tentang

1941.”
dengan.

rentjana

Setali

tiga |

motie-Thamrin.

soal pegawai dibitjarakantjara manis.tetapi tjoekoep

“

— Kita katakan.,,manis”, karena
tapa djoega pahitnja, tjaranja

idato-Helfrich itoe. disoesoen tilak meloekai perasaan. Walau-

yoen menolak

tidak

kasar,

bah-

can haloes sekali. Jang mengenai.
vagian. tehnis soekar dapat di-

soedji atau ditjela.. Sedang jang
engenai bagian oemoem slitjin”

ekali oentoek dipegangnja. Kita

idak

akan

heran,

uembikin

toe

djawab

djika

jang

pemerintah

boekan t. Helfrich sahadja

ctapi

djoega

lain-lain

,/orang-

emerintah” jang tjakap-tjakap.

Pendek

kata djawab pemerin-

ah itoe manis tetapi pahit atau
yahit tetapi manis. Djadi... tidak
kita gembira atau |
nembikin

cetjiwa. Ditilik: dari soedoet ini,

boekan hasil bagoes
soenggoeh
Karena tidak
»oeat pemerintah.
manapoer
pihak
skannemoea

“han ha

| Jang ditondjolkan boekan ,,kebelan” biasa, tetapi ,,kepelan”
ks diboengkoes baik-baik demikian roepa sehingga tidak ber-

bahaja bagi jang maoe memoedan jang maoe dipoekoel.
koet
teroetama berhoeboeng dei

can bagian ig. mengenai motie-

f sintaks pedato Ribbentrop ini.

lebih landjoet oleh J.B. ditoelis,
bahwa negeri sekoetoe sedjak peperangan dimoelai telah menge-

.tahoei, bahwa serangan terhadap

akan

berhasil.

Maka. dari: itoe teroes

Westwall

tidak

meneroes

dioesahakan
lapang.

oentoek. mendapat

peperangan. jang. baroe.

Oesaha ini terang. sekali nampaknja
lebih2 ketika daerah. Polen
lenjap. sebagai medan 'peperangan. Maka dari itoe pada per-

moelaan tahoen ini negeri sekoetoe beroesaha sekoeat

moengkin

oentoek menjeret negeri2
lam api peperangan.

keda-

Minister Ribbentrop menerangkan. lebih

landjoet,

bahwa

sama

sekali tidak dda alasan jang negeri sekoetoe

akan

memakloem-.

bagoes

bahkan

djitoe

sekali, kalau t. Helfrich berkata

(atas nama pemerintah), bahwa
kepermempoenjai
pemerintah
ada t.
darip
besar
lebih
n
tiajaa

Thamrin

negeri

tapi

tentang kesetiaan anak

terhadap

siapa

pemerintah. Te

tidak asing dengan

masjarakat anak negeri jang se- :
benarnja tentoe akan tersenjoem

sambil menggojangkan kepalanja

disertai oetjapan: roepa-roepanja

pemerintah

advi-

mempoenjai

Rakjat Djerman dengan tegas-te-

gas menjatakan,
bahwa mereka
soedi hidoep damai dengan rak-

jat Inggeris dan Perantjis dan kesoedian 'ini Jenjatakaa dengan
terang2an.
—
:
Tetapi dalam kedaan. jang sekarang ini Djerman menerima

geri sekoetoe, lebih2 tentara Ing-

|

PA

gerakan
terhadap
perlawanan
Djerman jang dibantoe oleh artillerie” angkatan oedara di Kvan,

doesoen ketjil antara 2 boekit.
Jurkin didoedoeki

kepadanja,

8 hadilir.

noehi

kewadjibannja

sebagai

|

Perang Noorwegen—Djerman
Berlin,
Sabtoe (Reuter).

negeri jang netral dan sama se |
kali tidak melakoekan perboea | — Ketika angkatan

Ter

Boven

komisaris negeri didae| rah Noorwegen jang telah didoedoeki oleh Djerman, maka Hitler
| Dilain pehak
pemerentah
mengeloearkan
makloemat opisil
| Djerman memiliki dokoemen2
jang boenjinja sebagai berikoet:
dimana nampak, bahwa peme»Oleh karena permakloeman2nja,
rentah Noorwegen tidak hanja
sikapnja dan aksi hendak berpe. menjetoedjoei plan Inggeris dan b
rang jang bersesoeaian dengan
Perantjis
oentoek meloeaskan|
hadjatnja, maka pemerintah Nymedan peperangan, Le nja, | gaardsvold mendjadikan Noorwegen berada dalam pepurnigAn dengan Djerman”.
|- daa neperi sekoetoe datar me
lakoekan peperangannja.
Dari
Dewan peperangan
| alat2 jang 'baroe2 'ini dirampas
Londen,
Sabtoe (Reuter).
nja oleh tentara
Djerman
di
—— 'Makloemat opisil mengabarNoorwegen, nampak sekali, bah
kan adanja persidangan jang ke 9
wa.spionnage
negeri sekoetoe
daripada Dewan Peperangan jang
mendapat bantoean keras dari
dikoendjoengi oleh wakil2 Polen

tan2 dimana menjebabkan
langgar kenetralannja

me | sebagai

sendiri.

koetoe oentoek menghantjoerkan

Djerman dan rakjatnja dan merampas hak politik dan ekonominja akan dilawan dengan segenap

' jang

pembitjaraan

mendjadi

antara premier Perantjis Reynaud dengan diplomaat

netral,

jang dilakoekan pada 30 Maart

kekoeatan. jang ada pada -Djerjl. Ketika pertemoean ini Rey
man, demikian. keterangan minis- |
inaud koerang. hati2nja dalam
ter oeroesan loear negeri itoe.
menerangkan, bahwa tidak lala melandjoetkan - pedatonja:
,negeri2 Eropah jang: ketjil oleh
negeri sekoetoe dipakainja seba-

rangan dan djoega dipakainja sebagai kampagne jang didjalankan:
dengan teratoer

terhadap: kene-

tralan. Jang pertama-tama mem-

boeka gerakan itoe terhadap:neutraliteit dan negeri netral. adalah

Winston Churchill dengan. peda-

tonja

jang dioetjapkan pada 21

Januari jl.

Semoea keterangan: dari. pembesar2 Perantjis dan Inggeris setelah pedato Churchill jang dihadapkan kepada negeri2 netral

menjeroekan soepaja toeroet da“lam
peperangan disamping | nemillioenan pendoedoek
ingeri sekoetoe oentoek melawan
| Pendek kata: djawab pemer
Djerman.
:
|
ah tidak manis, tidak pahit tetaDokoemen2 jang oleh tentara
. tawar!
Djerman. dirampasnja di. Noor. “Djadi Pantai masih bofeh ditawegen
memberikan boekti2 jang
Ta
baroe, bahwa Inggeris dan Perantjis. telah lama- merantjangnja
Wahai, anggota Volksraad, ki-

pak

asli!

Sa

na

Karena dokoemen2 jangsdidaNUN

dan Noorwegen.

Paris,

itoe dengan segera Fuehrer
memberi perentah kepada arma
danja
lajar.

oentoek

berangkat

ber-

Ketika pada 9 April aksi per
lawanan

Djerman

dilangsoeng-

kan, maka pada ketika-itoe poe
la masih pada waktoenja - oen-

Londen,

Radio

Sabtoe

Roma

rium

(Reuter).

,,impe-

Italia dalam konplik

doeloe.

bentrop dioelangi sekali lagi apa

sebeloem

ig. telah dioetjapkan oleh Chamberlain didalam Lagerhuis dengan
kemoediannja berkata: ,,Toean-

boeannja terhadap

toean,
atas nama
pemerintah
'Djerman dan teroetama atas na-

ngan militer dapat ditarik kesimpoelan sebagai berikoet:
,,ke-

ma kebenaran dan keadilan, maka
'kini saja akan menjampaikan dokoemen2 dimana dengan: ini di'boektikan, bahwa semoea oetja-

adaan di Narvik tidak beroebah,
tetapi pehak negeri sekoetoe giat

“pan2 dari Inggeris dan Perantjis
itoe tidak lain “daripada djoesta
“belaka.
Kemoedian

Von

Ribbentrop

menoetoep pedatonja dengan inengoelangi toedoehan2

jg. disam-

linja hingga berteinoe satoe antara lainnja. Tetapi hingga kini
dari doea pehak itoe beloem ada
jang melakoekan serangan.
— Di sebelah Selatan tentara ne-

telah — dilakoekan

oleh pehak Djerman

lakoekan penerbangan giat di
atas daerah Narvik. Lebih lan
djoet tidak ada berita tentang
keadaan didaerah Namsos.

kala-

doea pelak mengirirukan patroe-

Inggeris.

waktoe itoe pehak Djerman me

beloem ke-

memoetoeskan
perhoeboengan2
tentara Djerman, Di Steinkjer ke-

(Reuter)

tetapi
kemoedian
dipoekoel
moendoer.
Pendaratan tentara
dilakoekan teroes dengan mem
bawa
hasil.
Sekalipoen pada

penjerZweden.
Ke-:

menoeroet

pagi.

Minggoe

bransdalen

serangan

melakoekan

tentoean, tetapi

Ing-

Londen,
Minggoe (Reuter) — Makloemat dari departe
ment peperangan menerangkan,
bahwa terhadap kedoedoekan2
kedoedoekan
Inggeris di Gud-

dipengaroehi oleh peristiwa2”.

adaan di Noorwegen

Makloemat

Makloemat

jang

sekarang ini tidak hanja tinggal
menonton sadja dan poela tidak

Hitler menoenggoe

tentara

— Makloemat
pagi menerangkan diberbagai medan peran gdidapati hanja pertempoeran patroeli dan artillerie.

mengabarkan,

telah- menerangkan:

gerakan

Paris,

sekoetoe mendarat di Noorwegen.
Lebih landjoet oleh Von Rib-

tentara negeri

|

minister djoestisi Italia,
Grandi
ketika menoetoep sidang parlement

karena

geris jang sangat gagahnja dan
mentjegah. gerakan
jang: dapat
Djerman menoedjoe ke Dombaas.
Tentara Djerman jang tidak
demikian berarti telah berkoem
poel didanau Oster sebelah Oetara dan mengirimkan detachement2 menoedjoe Iekne dan Ul
sterg oentoek berdaja mengadakan perhoeboengan dengan ten
tara Djerman jang berada dida
Djambatan
Trondhjem.
erah
Oetara Roeros
jang disebelah
dihantjoer leboer. - Lembah Oster sebelah Selatan tidak didoe
doeki karena . berada tentara Djerman jang ketjilZan.

Dalam persida-

Paris,
Minggoe
(Reuter).
Kesan jang didapat di Paris roepanja Hitler masih menoenggoe
hasilkampagne di Noorwegen

toek mentjegah

Otta

Italia tak hanja menonton
—

(Reuter).

SIAP OENTOEK BERAKSI
Berlin,
Minggoe (Reuter).
— D.N.B. mengabarkan, bahwa
didekat Trondhjem tentara Djerman mendapat bala bantoean jg.
baroe. Lebih landjoet dikabarkan,
bahwa
batterij Noorwegen jang
dirampasnja
kini telah bersiap
oentoek mendjalankan aksinja.
Tentara Djerman moendoer
Stockholm, Minggoe (Ha
vas). — Koresponden dari Zweden menerangkan, bahwa tentara
Djerman jang di Noorwegen telah
mengoendoerkan
diri kedaerah

dapat sepakat kata dalam beberapa
soeal jang berkenaan dengan
djalannja peperangan pada dewasa ini. Berbagai kedjadianjang.
pada waktoe kelak
moengkin:
timboel telah dipeladjari . dan dirantjang tindakan2
oentoek. menghindarkan - kedjadian itoe tadi:

rena negeri sekoetoe akan melakoekan aksi jang soenggoeh2
di Eropah Oetara.
Maka dari

Minggoe

“gerak melaloei boekit2.

ngan jang singkat itoe telah di-

ma lagi bagi negeri Eropah Ba
rat akan terantjam bahaja, ka-

Keterangan

Makloemat

Berlin,

penting dari Ribben

trop.
&

Sir

Samuel

Hoare

mendjawab

Ribbentrop

.

Inggeris

— Menoeroet soember2 jang boleh. dipertjaja tentara Inggeris ig.
sangat koeatnja. telah mendoedoeki Jurkin jang letaknja didjalanan sepoer antara Dombaas—
Stoeren, dimana menoeroet kabar
detachement Djerman jang terdiri atas tentara ketjil2an telah ber-

s

nampak Zweden selaloe memes

TERPENTING.

keterangan

. Dalam pada itoe seloeroeh pesisir
'paikan kepada negeri sekoetoe
Noorwegen Barat mendapat tili- | ' baroe2 ini dimana laloe kopij dari
pada
Boekoe
Poetih jang me. kan seksama.
moeat
dokoemen2 Inggeris
di
'Pemerentah Djerman merasa
Noorwegen
disampaikan
kepada
ketera
'poeas dapatnja memberi
ngan, bahwa dari keterangan?| para diplomat dan djoernalis2 ig.

jang disampaikan

JANG

geris dan Noorwegen melakoekan

1

pemerintah Noorwegen.
tentangan dari negeri sekoetoe
Maksoed dari negeri sekoetoe
dan memoetoeskan oentoek mene . “makin terang ketika pemerintah
roeskannja. Plan dari negeri seDjerman diberi
tahoenja apa

seur2 jang pandai membatja hati

ta persilahkan menawarnja dalam
mijn ke IN. Tjoema sadja taaran itoe hendaknja djangan

Zweden.

ikan perang kepada. Djerman.| 4.

hamrin dan figuur Thamrin disoal kesetiaan pendoesekitar
Se-—-:
gai
object
jang
bermanfaat
doek terhadap pemerintah.
.
oentoek
meloeaskan
medan
pepelidah
anggaran
permainan
ara
(debat)

dari

doestri memoetoeskan oentoek mentjapai toedjoean ini.

djoet
menjatakan,
bahwa
tindakan — seroepa
itoe
moengkin djoega akan dilakoekan terhadap Paris dan
Londen.
Lebih landjoet dari Londen sama sekali tidak diketahoei tentang adanja berita seperti diatas.

4

. rangkan, bahwa: ia telah mengoendang kepala2

dak maoe dibitjarakan dan

Berlin

tegoeh

Koresponden itoe lebih lan-

na sama sekali tidak men-

an pemerintah

terhadap

memegang

kenetralan

. Helfrich itoe. Dengan tjang-tjoekoep pahitnja (boeat
locar negeri dan-ambtenaar2 pemerintah jang berpangkat tinggi.
Indonesia) toean itoe me- |
Moela2 orang mendoega menoeroet jang apa disiarkan oleh radio,
pidato jang manis. Pa-

“mendjadi

tindakan

oentoek

ngan sangsi-sangsi dalam kepoetoesannja oentoek menangkan
peperangan ini. Pemerintah dan negeri, angkatan oedara dan in-

«

€ ikan selamat kepada
| jang mempoenjai Wa-

Sabtoe mamutnkie” —

Djerman.

Minggoe

(Trans-

ocean) — Makloemat dari Ober
ste Heersleitung menerangkan,
tentara Djerman bertempoer de
ngan berhasil bagoes di Noor
wegen.
Djoega pada 27 April
pehak moesoeh mentjoba diber

Voss

djatoeh

ketangan

Djer-

man.
ks

Zweden

dapat

bersiap-siap

serangan

djika

men-

nanti.

bagai medan peperangan berge
rak madjoe, tetapi oleh tentara
Djerman

telah

dipoekoel

moen

doer. Poekoelan itoe dilakoekan
dengan dibantoe oleh angkatan
Pada 27 Aoedara Djerman.
pril dilakoekan poela penawanan diantaranja bangsa Inggeris pemimpin kolonel dari Lei
cester. Setelah Voss didoedoeki
jang

letaknja

didekat

Bergen,

-maka detachement2 Noorwegen
jang terpentjil laloe meletakkan
sendjatanja dengan laloe melarikan diri keboekit2. Didaerah
Stavanger banjak dibikin tawanan diantaranja 241 opsir2 de
ngan poela banjak penerbang2
bangsa Inggeris, dan 2921 tentara,

pas

Alat sendjata jang diram

didalam

ada

22

daerah

meriam,

267

itoe sadja
senapan

me-

sin..
Lebih.
landjoet lain2 batterij dipesisir dirampasnja oleh
marine Djerman.
Pada
malam 26-27 pehak Inggeris mela
koekan teroes
bombardement
terhadap Narvik. Angkatan oe
dara Djerman dengan berhasil
bagoes

melakoekan

bombarde-

ment terhadap pendaratan2 ten
tara moesoeh didekat Harstad,
Andalsnes sekalipoen pada wak
toe itoe dilakoekan penembakan

penembakan dengan keras. Krui
ser Inggeris jang berada dide
kat

Narvik

dibagian

tengah

te

lah dikena oleh bom jang berka
liber jang berat, hingga tidak
dapat dipakainja lagi. 3 kapal
pengangkoetan tentara
Ingge
ris jang sama
sekali beratnja
12.000 ton telah dikaramkan di
Moldefjord dan 4 jang lain jg.
seberat

23.000

mendapat

keroe

sakan besar: Pesawat Inggeris
diatas Laoetan Oetara tertembak

roentoeh,

2

pesawat

moe-

soeh djoega diroentoehkan dida
ratan.
Dikabarkan seboeah pe
sawat
Djerman tidak poelang
kembali.
Dimedan Barat tidak
ada kedjadian jang penting.
Zweden bersiap-siap.

Stockholm,
Minggoe
(Reuter) — Antaranja tinda. kan2 jang kimi diambil oleh Zwe
den terhadap kemoengkinan di-

serangnja Zweden ialah memba

tasi keaktipan
dari spionnage
loear
negeri.
Banjak daerah
jang
dilarangnja sama sekali
centoek
didiami bangsa asing
dan jang
hanja dapat dilaloei

oleh dienst openbaar. Pendjaga

pendjaga spesial diadakan oentoek menangkap tentara parachute. Dimana-mana diadakan
alat?

penolak

serangan

(Lihat samboengan

Ambi

Bert in,

dari

oedara.

di pag. 3 1

NA

roet'!?'koresponden -

Ka Ga

(Reuter).

Ba

Stockholm,

goe

PEMAND
“ Besok Hari Rebo1 an 40”
| Pemboekaan officieel

Perkaranja toean Saeroen.

Kita mendapat kabar, patin!

toean Saeroen hari ini, tanggal | 7 “TOKO

Djerman boeat

Maulid

oeroesan Loear Negeri,
achim von Ribbentrop kema

Poeteri

Juliana, dan hari Kemis,

2 Mei

1940, hari Mi'radj Nabi Isa a.s.
soerat kabar kita tidak terbit.

didepan pembe-

Kiranja

pra in

sidang pembatja dan
'advertensi ma'loem

. | pemasang
. DDalam pedato itoe ia . bongkar | adanja.
Inggeris Perantjis, di-

an

Roemah2 obat jang diboeka.
April.

Bavosta, Rijswijk.
Rathkamp & Co., Senen.
De Gedeh, Pasar Baroe.

bahwa |

' benar-benar Inggeris dan Perantjis moela-moela besar niat-

. Beng Seng Apotheek, Stad.
. Centraal Apotheek, Meester.

' nja hendak memperloeas pepera

ngan kenegeri2 Scandinavia itoe, bahkan plan? Inggeris itoe
soedah diketemoekan djoega.

Perkelahian di Pekodjan
.
doea orang Arab
laloe terdjadi perkelahian

moelai, Djerman soedah menda
hoeloei.
2
—. Djadi dengan singkat spembongkaran” von Ribbentrop
toe begini:

doea orang Arab,

poen soedah tahoe sedjak
moela adanja niatan Sekoe-

Baroe2

ini Inggeris soedah

mengadakan permoesjawaratan
Dan menoeroet kata Djerman,
permoesjawaratan
itoe gagal.

samping Sekoetoe.

Negeri2 Balkan tidak soedi me
noeroeti

kehendak

Inggeris.

Dan sesoedah gagal itoe, laloe
Demikianlah kesingkatannja,

Inggeris berkata: ,,Negeri2 Bal

dan semoeanja
ini menoeroet
kan tidak
von Ribbentrop adalah berdasar kita”.
kepada document? jang dapat |

dirampas oleh pasoekan

Djer- |

niatan seroepa

beramai2.

. Begitoelah menoeroet jang sa

!

ce, sedang menoeroet jang la-

itoe, tentoenja

tidak terlambat pertolongan jg.

in, beda

poela

keterangannja,

Noorwe-

sehingga doenia ini dioembang-

"Rita sekarang ini moelailah

ambing dengan propaganda jg.
roepanja .... soekar boeat pe
gangan.

sen gna

Kan

nperang
toedoeh-menoemasing-masing membe

106

Sementara itoe berita? jang

mengenai

narkan langkahnja sendiri2.

Bahkan demikian poela hal-

E-

ja
denga
n lain9 bahagian
ropah,

teroetama sekali di

Ni ibamosi

Bal

Pemboekaan officieel

mA pelan

beramai2.

Wntara

Indonesia loear biamana
ada bermain

an sebagai

satoe

karakter-ac-

trice, Siapa jang soedah
lihat ini film
pasti akan

mebi-

lang jang Roekiah ada satoe pe
main film jang pandai, jang tidak ada di bawah dari collegacolleganja di loear negeri.
Annie
Landouw jang tidak

Besok Hari Rebo 1 Mei "49
Pemboekaan officieel

A. Tj.

|

Panay

ini pembatja2 kota

Dja

karta dan sekitarnja ada poela
menerima . lampiran. dari
toko

.sPanay” jang akan diboeka de
ngan opisil pada tg. 1 Mei (loesa)
kiranja
memperloekan

Toko

sidang
pembatja
membatjanja.

Pasar Senen

Obral
diteroeskan.
Kepada kita diminta, soepaja
“kita memberi tahoe kepada sidang ramai, bahwa obral besar

Toko Pasar Senen masih

dari

diperpandjang waktoenja sampai tanggal
15 Mei 1940.
Kesempatan ini tentoe tidak
disia-siakan oleh publiek.
Besok Hari Rebo 1 Mei 40
Pemboekaan officieel

TOKO

PANAY

. Pasar Senen 121-123.

'

Gembirakanlah

beramai2.

Ta' soeka mendjalankan hoekoe-

man lompat dari kereta api

- Hari Saptoe jbl. seboeah keberangkat dari
reta api jang
film.
boemi ke Weltevreden, di
I-Soeka
Sebagai djoega dalam lain-la
Bogor —
'antara perdjalanan
in films dari Tan's Film, Kar,
lah
Tjitajam
terdjadi
ketjilaka
tolo ada dikasi ketika akan oen
an ngeri, seorang Belanda telah
djoek iapoenja keloetjoean jang
melompat dari kereta itoe.
tentoe akan membikin sekalian
Orang
jang nekat itoe, seopenonton djadi tertawa terping
rang hoekoeman
bernama W.
kel-pingkel.
g
Crinber
dari Soekaboemi diTOKO

Reuter Havas dengan

' Toko
Hari

malam akan dipertoendjoekkan
di Cinema Palace.
»Siti Akbari” boleh dibilang
ada ,,filmnja-Roekiah”, karena
dengan tjeritanja jang diatoer
begitoe roepa, Roekiah ada da
'pat kesempatan
penoeh akan
oendjoek iapoenja kepandaian

bab masing2 perkabarannja ada
lah ditoedjoekan boeat oeroesan

ma main
moeat sadja dalam
s.s.k. sehingga pembatja2 bisa
bingoeng.

PANAY

- Pasar Senen 121-123.
ae

be-

Transocean boeat mengoeatkan
semangat bangsanja.
Kita — negeri netraal — tjoe

ha-

Besok Hari Rebo 1 Mei "40
TOKO

Noorwegenpoen

maksoed soepaja bangsa Noorwegen. djangan
poetoes asa,

ke-

tenteraman disitoe, sebab

Ini film
sa, dalam

loem bisa dipertjaja benar, se-

sendiri.

Djerman, Inggeris-

erantjis ingin mengoesik

Bioscoop.

sa bermain dengan tjara bagoes,
hingga
moelai dari sekarang
orang ada harapan akan melihat ia bermain lagi dalam lain

Gembirakanlah

bab Inggeris-poen mengatakan, |

zabeth”,
soeatoe hikajat jang
sangat penting.
Ini malam dimoelai di Globe

Siti Akbari.

Pemboekaan officieel
Pasar Senen 121-123.

ditolak oleh pehak Inggeris,
ae

Kini ia menggemparkan lagi
dalam film ,,Private Life of Eli

hidoepnja dan pengoendjoeng2 itoe mempoenjai belas kasihan
nja, karena orang toea anak itoe sangat miskin. (S.S.)

melihat ada oendjoek jang ia bi-

PANAY

dibandingkan

Kenari

toepnja, soepaja perkoempoelan poeteri dari kaoem stoeden

telah

dilangsoengkan

antar oleh seorang Hoofdagent oentoek mendjalankan

PANAY

man di Huis van Bewaring.

Pasar Senen 121-123.

Gembirakanlah

tidak

Kepada politie jang mendja-

beramai2.

Bagi orang jang gemar

muziek,

haroes

hoekoe-

ga itoe, orang hoekoeman
ini
permisi hendak
hadjat besar

sama

diloepa-

kan itoe 7 lagoe merdoe jang di
kasi dengar dalam film' ini, dengan dinjanjikan oleh Roekiah,
Annie Landouw dan Titing, itoe zangeres jang terkenal ag
Semarang.

dalam W.C.
itoe

orang

“Dari

ambilkan angka2 dari doenia pe

ini me-

lompat.
Loeka2nja orang nekat
berbahaja bagi djiwanja,

itoe
sete

lah diasoengkan ke Militair Hos
pitaal kini dapat diwartakan ia
'telah wafat. (Wart.).

AR

rak

te

Kemoedian

laloe dilandjoet-

kan pembitjaraan ini oleh poete
ri Fatimah,
wakil dari J.O.S.
jang menerangkan soal
Persatoean
dengan pendjelasan, bahwa persatoean itoe ada
lah penting sekali oentoek setiap pergerakan, jang dikerdjakan bersama-sama.
Pembitjara jang keempat ia
lah wakil
I.M. bagian poeteri,
nona Retna Soertiati jang me-

ngoepas soal Boeroeh. Da
lam pedatonja itoe ia kemoeka-

Kemadjoean perempoean Indonesia

ngadjaran dari djaman itoe sam
pai kini. Poen diseboetkan kemadjoean poeteri Indonesia jg.
soedah masoek sekolah sampai
ada jang memegang titel mr.,
dr., dil.
Djoega dikissahkan bergerak
nja- perempoean Indonesia goena masjarakat.
Dalam mengatakan ini oleh pembitjara diseboet djoega adanja Kongres Pe
rempoean Indonesia, jang diben
toek dalam tahoen 1935.

pengetahoean dan

pengalamannja ini dalam berge”'

dengan beberapa- oetjapan teri
ma kasih, ditoedjoekan kepada
penjokong, wakil perkoempoelan dan pers. Kemoedian olehnja laloe dipersilahkan berpeda
to njonja Mr. Maria Ulifah $ San
toso soal:

:

kan ketjerdasan masjarakat Eropah, dari masjarakat jang be
loem mengenal mesin jang bisa
menghasilkan
banjak, sampai
djamannja kaoem boeroeh perempoean ikoet djoega bekerdja
dipaberik2 dengan mendjoeal te
naganja. Tak loepa digambarkan nasib mereka itoe.
Pembitjara ini adalah salah satoenja
jang dari pendengar2 mendapat
tepoek tangan jang ramai, tak
| koendjoeng2 padam, oleh karena pidatonja penoeh dengan se-

mangat.
Oleh

:
!
H

#
ketoea

TgA
kemoedian

diper

ja

silahkan nona Maria Amin me

njadjikan sadjak, goebahan H.
R. dan Mozasa serta boeah pena

1

|

ia sendiri, didepan oemoem.

Habis ini laloe jang mendapat
giliran pidato ialah nona Gija-

na dari

Minangkabau

Moeda, —-

jang menjamboet malam itoede
ngan sedikit
koepasan faham
Kartini.
Ketika ketoea komite
sendiri, nona Soekendah, bitjara, maka jang memimpin ialah
wakil ketoea.
Pembitjara
me
ngadakan perbandingan antara
poetera dan poeteri, jang ma-

Beberapa pembitjaraan.

Setelah ini, maka jang menda
pat bagian ialah wakil2 dari per
koempoelan jang ikoet dalam
komite tsb., jaitoe nona Koesra
hini, dari LI.B.P., jang menerangkan soal
pemoeda.
Dalam pidatonja jang meloekis

kamar 100

hoekoeman

sih koerang

mite perajaan, nona Soekendah,

djaman itoe oleh pembitjara di-

'

soeka mendjadi pemimpin per
koempoelan2 poeteri jang ma- '-

menjaksikannja.
poetera jang
diboeka
dimoelai
Pertemoean
djam 7.15 sore oleh ketoea ko-

Terlebih doeloe pembitjara
menengok keadaan djaman jang
lampau dalam abad jang laloe,
dengan
mengatakan kelahiran
R.A. Kartini pada tanggal
21
April 1879, jang disamboeng ke
moedian dengan pendidikan dan
peladjaran marhoemat serta tji
ta2nja sampai waktoenja
meninggalkan doenia jang fana ini. Dalam menoetoerkan bagai
mana tjorak pendidikan dalam

dengan Indone-

sia, diandjoerkan dalam penoe '

Tidak

itoe dapat selamat | Dodge City dan lain-lain.

Besok Hari Rebo 1 Mei '40
TOKO

- Soedah barang-tentoe hal ini la

“bahwa kalau Inggeris benar ada

oesah takoet kepada

Pada
malam Minggoe jang
laloe, 27-28 April 1940, di Gang

sih djaoeh

kebelakang,

lam andjoerannja

dan

Ia
Ls
34
|

da

5

ia kemoeka-

kan, soepaja tidak membedakan

poetera poeteri, melainkan

ha-

roes bekerdja bersama2 .

Kabaran kita

Besok

Berdoejoen2 karangan dan ka-

Hari Rebo

1 Mei

Pemboekaan officieel
TOKO
PANAY
Pasar Senen 121-123.

baran, maka banjak jang masih
tertahan. -Poela banjak kabaran
jang
terpaksa disingkatkan sekali, oentoek mereboet tempat jg.
sesak. Harap kiranja jang
ber-

Gembirakanlah

Pan

"

$

r
'40

- a

C3
keakia"
"1

beramai2.

E

Y

sangkoetan makloem.

Obat-obat jang saeda daper banjak paeditan adalah:

BATOEK

ROEPA-ROEPA pb Padi :
DANA Ten
aki
Na Panen
DARMCATARRH.
Me
ee ak
DYSENTRIE
NN KET Ek adi me teka
Nag
Oia AAA SAAT
KOELIT SAKIT Pe
TA ba
MAAGZIEKTE AN Pend Nan IP eada un
MONTJOR BERAK-BERAK -. PTN an
PENJAKIT KENTJING PA ek laga
PINGGANG SAKIT snsomorengenunankan
anakan
SIROOP BATOEK. KINKHOEST. SYPHILIS
"0 0coromemerunnanganaananannan anna ana

Penjakit darah kotor, lantaran ketoelaran prampoean-djahat.

WITTEVLOED.

Orang prampoean dapet darah poetih, berat atawa enteng.

BLAASCATARRH.

' TENGGOROKAN SAKIT
SOERAT-SOERAT

Ta

ebeg

Seperti:

Banjak reak, kosong, kering, darah dan sesek.

Kentjing

dapet gangoean

lantaran poenja sakit kempoengan.

Boeat penjakit di dalem Pianakan dengan ZONDER — OPERATIE.
Sriawan — Oesoes, saben habis makan, berak, kentoet d.s.b.

Boeat medjen darah, ingoes jang soeda sanget berat sekali.
Mandeg,

te laat,

sedikit,

kebanjakan,

moendoer

madjoe

d.s.b.

B3

Bernanah, bengkak, melenting kobes dan gigi pada gojang.
Jang lama atawa baroe, jang soeda heibat atawa masih enteng.
Segala matjem penjakit di kantong (Ampedal).
Sehari sampe berpoeloeh-poeloeh kali, berak-berak

#

Ko

Nanah, darah, eiwit .(poetih telor), manis, sedikit d.s.b.
Boeat sakit pinggang, oentoek lelaki-prampoean, toea-moeda.

Boeat anak-anak

batoek bersama dengan moentahken

NG

reak.

Seperti: beroentoesan, bengkak, diboeat nelen sakit d.s.b.
na...

'n....mK—..rs

KATERANGAN

2

entjer.

Bade

:

ketiga anak

nonton di Indonesia, moelai ini

dipersiapkan disitoe.

. Hanja oleh karena aksi kilat
Djerman maka niatan? Ing
geris itoe gagal.

hari

goe dengan tidak sabar oleh pe

Djenderal Wygand soedah lama

soedah setoedjoe, sedang ia
poen sanggoep berdjoeang di

(M.c.) pada

(Wart.).

dilapangan banjak-

kan keadaan diloear negeri dan

Malam jang bersemangat.

I-malam
peringatan marhoemat
R.A. Kartini, oesaha pergaboe-

The Private Lite of Gieen

telah melahirkan a-

nja chabarnja soedah tertangkap.

Zweden, Pemerin-

roepanja

Djoem'at

soedah sebegitoe. lama ditoeng-

3

I

Elizabeth
ngan perkoempoelan
poeteri2
oesah kita kabarkan, - “di Djakarta ini, jaitoe: LI.B.P.,
betapa popoelernja film acteur
nak 3, semoeanja perempoean.
I.M., J.O.S., M.M. O.P. Jang metjakap dan sigap Errol .ngoendjoengi djoemlahnja ada
jang
Chabar ini ditoelis, masih teroes meneroes dikoendjoengi o- | Flynn. Sebab -soedah terboek- | lebih koerang 700 orang , poen tiHood,
| rang. Moedah-moedahan sadja | ti dalam2
S9 film2 Robbin
NN
dak ketinggalan kaoem iboe dan

Djatinegara

Entah apa sebabnja, moesoeh-

Pe

Noorwegen

dikampoeng Pisangan - baroe '

Djakarta.

LN Nan

tah

| Roode Kruis week disini.

Roekiah, Mochtar, Titing, Annie Landouw dan Kartolo, jang

lah menjebabkan kalahnja Djer
man.
Poen katanja tentara

. Berlainan dengan sikap

“Anak kembar tiga.

poeteri2

. KOENDJOENGAN JANG LOEAR BIASA
Nirom

pada | Prinses Juliana sebagai Voorzit-

keadaannja

nja perang

toe itoe.
merintah

sehingga

sangat parah.

Noorwegen-

perantaraan

tanggal 25 April jang baroe la- | “ter Roode Kruis Nederland akan
| berpedato tertoedjoe pendengar2
loe.
Indonesia berhoeboeng dengan

Se-

.ma Said, telah di loekai dengan
batjokan

jang telah dipoetoeskan

jang seorang

orang dari pada mereka itoe na-

i-

oentoek mendoe-

. Pemerintahan

antara

telah menggoenakan golok.

. Inggeris-Perantjis soedah la

. ma sedia

antara

Di Pekodjan doea malam jang

Tetapi sebeloem Inggeris bisa

Dengan

perkaranja

Seorang isterinja M. tinggal
|

“Selasa,30
keterangan-keterangan,

dengan

Pergaboengan

MOESTI DIKIRIM KA BANDOENG.
Sesoeatoe penjakit moesti dipreksa lebih doeloe, dan resia dipegang keras, ongkost preksazonder bajar.
Harga obat boeat 5 hari f 1.— laen onkos

BA Ga
ROEMAH

PENJAKIT-PENJAKIT

ge

kirim.

N.B. PRYSCOURANT LENGKEP, DIKIRIM PERTJOEMA PADA SIAPA JANG MINTA:
BANDOENG, TASIK, SOEKABOEFM!, SOEMEDANG, GAROE T, CHERIBON, BATAVIA-C., DJOKJA

OBAT

ja

“1

BANDOENG
EA

DAN

PEKALONGAN.

NN ni

Mika
NA
UN

TAN
UAN

Tina

PLAN
a TAN Onani

MAAN

DN SA

.rahsia

hoeboeng

Oleh

PL

— sar? dan sidopan 106i

Toecan

27 April, telah . memadjoekan “Pasar Senen 121-125.
permintaan teeken revisie (revi | Gembirakanlah beramai2.
sie
'aanteekenen)
jaitoe
berPrinses berbitjara

ARTA

| rin berpedato

j.m.m.

PANA

Te

an

TIDAK TERBIT
Besok, 30 April 1940, hari

PERINGATAN — KARTINI.

NDANGAN

Ik

gambarkan, bahwa banjak ang

pemerintah:

pembelaan

|at.

Pemerintah

angkatan

TA
TK
adasecretaris mengada-

negeri diperkoe
poen

Aa

hada dan Kepala departement

ne, disilahkan berpedato.

jang gereser-

ditribune

aik

lain-lain tjap darif 2.-— sampai

bantoe dengan giatnja, bahwa
ada anggota, jang ingin melihat
| soal pembelaan negeri, djadi
armada di-

perkoeatan

| han negeri, economie dan keba-

, maoepoen ditribune boeat
entjana armada ini.

Jari djawaban Pemerintah (da
termijn pertama) dikoetip

hn

1

agai berikoet:

kemadjoeannja kelak

tentang

| dari negeri ini dan rakjatnja
"| jang aseli dalam arti pemerinta

la2 pembitjara menjatakan

“tinannja.

Pemerintah malahan mengang-

.gap ini masoek diakal. Tetapi
| Pemerintah bertanja kepada dirinja sendiri, apakah sekarang ada

mewaktoe jang baik oentoek
jg.
fikiran
( ngadakKan pertoekaran

| dalam2 tentang soal ini dan soal

srnjataan2 jg. djelas tentang per | politiek djadjahan. Terlebih-let
bih Pemerintah boleh memadjoe-.
| setoedjoean jang banjak boea

t. Ke35 'memperkoeat angkatan laoe

“tjocali beberapa orang, anggota2
.wan Rakjat jang berpedato da-

termijn pertama,
hendak

atakan

telah me-

kan pertanjaan

menoendjang

'ada djoega termasoek ban
anggota Boemipoetera, demikian
itoe menggembirakan Pemerin-

geri ini.
Jang terpenting sekali sekarang
ialah keperloean jang sangat oen-

angkatan
memperkoeat
toek
laoet. Bocat maksoed itoelah maka pada sementara itoe dilang-

pada itoe pembitjara

oea
“berterima kasih kepadaadaketang
” boeat andjoerannja kep
dalam pedato2
| gota2 soepaja soe
sedikit, jai
— nja menahan nap
| toe jang dioetjapkan pada wak

soengkan sidang Dewan Rakjat
jang loear biasa-ini. Tentang ke-

perloean dan tentang kepentingan
jang sangat itoe, djika tidak ada

2.
| toe permoelaan pembitjaraan

yak banjak tempo dari

Hal ini mesti di

karang halnja.

sesalkan. Sebab setiap perlam

soea

pendapatan jang -

toe persamaan

| itoe ” rogpanja h tak da| djawaban Pemerinta

adalah

maka

persepakatan,

joeran
Dengan tiada ada and
pembentoekan

makan lepat disangkal lagi me pada se

oleh karena:

ini,

akan diadakan
Rakjat,
Dewan
kesempatan seloeas-loeasnja boeat membitjarakan tjorak pimpinan
pemerintahan dan economie ne-

itoe
| Bahwa diantara pembitjara2 jak

at

besar.

Oleh karena itoe telah ternjata

dari pembitjaraan2 jang dioetjap- |

-kan dalam termijn pertama, bah-

| wa anggota Dewan Rakjat jang

terbanjak menjetoedjoei rentjana
angkatan laoet itoe, djoega terpisah dari berbagai keinginan, jg.

dalam mengadakan oen-

batan

adang-oendang perloeasan arm
n
da, membesarkan : kesoekara

orang ingin melihat dipenoehinja

Dan bahwa sebagian besar

kesoekaran oentoek menoetoep
i
perdjandjian2 boeat membel

rakjat negeri ini begitoe

dari

poela

'memikirnja, dengan pasti dapat-

bahan2 dalam waktoe jang loe

lah ditarik kesimpoelan dari pe-

ini.
ar biasa sebagai sekarang
Pe
Meskipoen tentang hal ini

toean Soekawati, Soetar-

'dato2

.
Soedibiokoesoemo, Mogot,
merentah tidak mempoenjai ke- djo,
demiSoangkoepon, Moelia, Mapoedji,
terangan2 jang pasti, hal
bah
Soeria Karta Legawa dan Nalakian itoe dapat dimengarti,
n
prana.
wa dgn. pengharapan2 aka

Rapat Oemoem P.S...

djelasannja

3

Kemarin di Kampoeng Tjem

£

jakarta telah melangsoengcan rapat oemoem, jang dipimaba.

:

dan

mengoeatkan

oetjapan, bahwa obat itoe

tiap

bikin sehat badan. Silahkanlah
keterangan
advertentie.

Moesannip bin

in oleh toean

landjoet

dibagian

resepsinja

Kenari man
G.
Di
#1 omalam

lai djam 9 malam, dengan mem

Joe-

hirnja sesoedah t.t.

dan H. Oesman

—' Moendari

| bitjara, djam 1 siang

ra

'itoetoep dengan selamat.

| aoi

jaitoe tjap

namanja

djamoe

Kenari.

(0000

diadakan

Waktoe
Kartini

di

perajaan

Gang Kenari oleh

Sab
,,Karoehoen”,. | perkoempoelan poeteri hari

dah dikenal oleh mere

memperhatikan djamoe
bikinan bangsa sendiri.
itang kemandjoerannja
soedah mempersak
toe bisa bilang, bagai

hasilnja, apabila soedah

“Perloekah ditoetoerkan
bahwa hasilnja memi-

oe tadi bagoes dan

hat badan?

ig

dam Malik dan Wikana.

Siapa poenjai Chaissis di G.

| kenal dengan tjap ,,Daoen
mmbal”,

perdengarkan pidato2 mr. Amir
Soeprapto, mr.
| Sjarifoeddin,
Soebardja, AA.
Joesoeph, mr.

toembal.

g di Indonesia ini soe-

jang soedah rasa

bisa memberi ke-

melangsoengkan

toe malam Minggoe jang laloe,

'ada

ketinggalan satoe chaissis

| portret.

Oleh komite

'itoe diserahkan

kepada

barang

kita.

| Dan barang siapa merasa kehi
|langan barang itoe, boleh da| tang mengambilnja dikantor ki
| ta, Senen 107.
|. Siapa maoe djadi goeroe?
bagian advertentie
| 'Dalam
“| Patjar ada ditjari goeroe jang
soeka mengadjar ditempat diloe

ar kota Betawi, tetapi tidak dja

telah melangsoengkan

Emping

Kongres jang ke 18.

kan pedato pemboekaan.
Gambar
dibawahnja menjatakan

penoeh

dengan mereka jang ikoet mendoakan

sesaknja

roeangan'

pandjang oesia Kadas-

Mena
f

NN

NA

ng

:

NN

SA

antaan

DITJARI

Minggoe

(Reu-

ter) — Radio Berlin memberi
peringatan semalam kepada ka
pal2 Djerman jang berada
di
golf Finland sebagai daerah jg.
berbahaja soepaja djangan me |

masoekinja.

Boedapest,

Sabtoe (Reu |

ter) — Oentoek melakoekan pen
djagaan
lebih keras terhadap
bangsa asing,
maka ditentoekan, bahwa semoea bangsa a-

sing jang tidak mempoenjai idzin oentoek
bertinggal dalam

f 4.94

pendjoeal:

Probolinggo fr.

ar Betawi.

KABAR

RIALTO:

,,Broter Rat”.

Onder

Vlag”,

Vreemde

@ueen

Elizabeth”.

wegen membenarkan berita2 ten-

didoedoekinja

Djerman.

Lebih

Voss

oleh

landjoet

dite-

rangkan, bahwa pesawat2 Djerman telah melakoekan bombardement. terhadap -garis2 perhoeboengan. Seboeah pesawat tertembak
roentoeh dan 3 lainnja
terpaksa mendarat. Didoega beberapa
lainnja terpaksa djoega

mendarat tetapi hingga kini beloem ketahoean nasibnja.

Minggoe (Reu-

ter). — Admiraliteit mengabarkan di Vestfjorden dan bagian2
Harapan ada baik,
oeh benar.
dan siapa jang maoe melamar
pekerdjaan itoe, sebisa2 soepa
paja datang hari ini djoega
keadres tsb., jaitoe Matraman| weg 19. Djangan sampai keting
galan.

ter). —

nan

Minggoe

kedjam.
Jang di serang bernama Kinin,
jang menjerang bernama Taib.

Kedoea orang ini bekerdja
mendjadi koeli-koeli dari seboeah
toko Tionghoa. Soedah lama ke-

doea orang ini ta'akoer dalam pesehingga satoe

an-

lainja berdaja soepaja

se-

orang dari pada mereka tidak dipakai lagi oleh madjikannja. Demikianlah Taib pada soeaketika

dimarahi

oleh

madji-

kannja, Kedjadian ini diketahoei
oleh Tajib bahwa marahnja simadjikan

karena

kadoeannja Ki-

Pasar Baroe 17
tel, 2618 Bat-C.

Makloemat

tentara

rangkan, bahwa

Noorwegen

dari

pimpi-

Noorwegen

mene-

pertempoeran

bagian

Atas

Barat ber-

Pasar Senen

an. Tentara Djerman jang di Oesterdal telah mentjapai Roeros.

bom

nin kawannja

Inggeris

MN

sakit hatinja,

waktoe Kinin sedang doedoek di
seboeah

Sena

kedai kopi oleh Taib di

serangnja dengan golok.

Batjo-

doea

matanja

Gadjih f 50.—
tang

ditambah

ka Tandjong-Balai

Peta

134

toelage, ongkos da-

Karimoen

2de klasse K.P.M.

vry)
Siapa jang soeka melamar ini pekerdjaan, toelis
soerat kepada Hoofd van Plaatselijk Bestuur atau
Onderafdeelings-Arts ditempat terseboet.
Districtshoofd

toeloeng djiwanja, tetapi korban

ABDOEL

van

Karimoen,

SJOEKOER.

dak mempoenjai mata. (Wart.).
sasa

a

BAROE

KENALAN
PASAR

SENEN

121-123

Mendjadi

SAHABAT
Pemboekaan

|

gediplomeerd vroedvrouw,
Ditjari satoe orang
boeat Ziekenhuis vereeniging di Tandjong Balai
:
(Riouw).

kan itoe mengenai moekanja korban itoe sehingga
petjah.

NE

Maa

dan Anak2.

dan

itoe.
dendam

Njonja, Toewan

PEARL AA

Demikianlah sebabnja, oentoek
membalas

BESAR

159/159A — Telf. 2467 WI.

tjem? bahan 'pakean

Narvik telah diroesak2

oleh pelempar

banjak

Perhatikan tanggal di atas, dan soepaja-tidak kehabisan, datenglah lebih siang, Persediahan lebih
besar dari OBRAL jang-soedah, dari segala ma-

Tentara Noorwegen dapat mempertahankan serangan Djerman

daerah

orang

APE

PASARSENEN

ToKo

djalan teroes dengan pehak Djerman tidak mendapat kemadjoe-

tertoedjoe Fordal dan Innset.
“Berbagai pesawat Djerman di-

permintahan

Moelai s1 OBRAL
Dari

di

na

1 Mei. 1940.

Loesa !

(Reu-

itoe oentoek selama-lamanja ta'
dapat bersesaha lagi, karena ti-

toe

WINNE

Bertempoer teroes

Londen,

di penjerangan jang soenggoch

tara

Meneset kaloe tidak dateng

Ieamar

keKorban ini sangat pajah
ada'annja, meskipoen dapat di-

Pasar Tanah Abang telah terdja-

sekali.

sikonja.

Penjerangan kedjam
Didalam
pasar.
Pada hari Saptoejang laloe di

kerdjaannja,

moerah.

tentoc memikoel sendiri atas re-

Djerman

Londen,
Minggoe (Reuter). — Makloemat pehak Noortang

999..matjem barang-barang Luxe oentoek keperioean Toean? dengan harga

depannja diletakkan perioek api.
sana dengan tidak lebih doeloe
minta keterangan kepada pembeInggeris atau Noorwegen,
| sar2

ditangan

Bantingan.

Harga-Bontingan

- itoe lebih doeloe haroes membe

benar

rackets.

29 April t/m 15 Mei 1940.
Dateng dan Saksikan kita poenja:

Life of

Kapal2 jang akan menoedjoe ke-

Voss

besnaren

oentoek

,K AMIMURA"

Harga
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Private

York Spot 380

Tel. WI. 1869 — Batavia-C.
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,,The

Speciaal

£porthandel
,,Blondie

Meets the Boss”,
PRINSEN
PARK: ,,Pasar Malam Kina Fonds Tiongkok”,
CINEMA PALACE: ,,Siti Akba-

GLOBE:

Pasoeroeanf,

perahoe f 4.94

doenia.

Ka
ORION:

New

Harga bersaingan.
Djoega sedia 2de hands rackets dan 2de hands tennisbal.
Importeur jang terbesar boeat keperloean sport, ialah:

TONTONAN.

ALHAMBRA:

Noteering

pembeli, tetap, Mei 378 pembeli,
toeroen 1 d. Juli 387 pembeli, tetap.

71
seloeroeh

sa asing jang hendak kenegeri

ri tahoekan kepada polisi.

Batavia April/Mei f 9.-— nominaal
per 100 kg.
Londen noteering
215|16 d. per Ib. pendjoeal, tetap.

dari

dan badmintonrackets dengan model jang baTennisroe, keloearan fabriek Morshita jang soedah tersohor di-

waktoe 24 djam soepaja menja
takan diri kepada polisi. Bang

f 8.35 Aug./Oct. f 8.20 nom. E.k.

p

Pelamar
soepaja datang di
Matramanweg 19, sor€ ini djoega (t. Soemarmo).

CINEMA

Tindakan tambah keras.

Lada hitam Lampoeng: e.k. Te-

Katjang
kedeleKwaliteit
Djember
franco
wagon
April

Goena Sekolah Rendah, bisa
basa Inggeris, paling sedikit ke
loearan Mulo. Mengadjar diloe

NN RATE

(Samboengan dari pagina 1).
Peringatan kapal Djerman.

Londen,

GOERIE:

tiap-tiap

Mintalab gratis dan
franco seboeah boekoe
Kas - Huishoudboek tan
Duryea kepada:
Geo. Webry & Ca,
Posibus 145, Batavia.

lok
ini hari April/Mei pembeli
f 8.25 pendjoeal f 8.50, Juni/Juli/
Aug. pembeli f 8.20,
pendjoeal

f 4.85 sampai f 5.15 per 100 kg.

TAN anna

Kawat

S5 TAS ALT ANN SUNAN

Laboean

rikoet peti pendjoeal.
Copra: Melihat kwaliteit

boeboer,

pendjoeal per 100 kg.
Tapioca meel: Kwaliteit Medium boeat roepa-roepa merk dari f 5.20 sampai f 5.60 AA f 5.90
pendjoeal per 100 kg.

Damar: AJE Pontianak f 25.50
Sumatra f 29.50 per 100 kg. be-

lebih landjoet akan dimoeat besoek loesa.
, PENA

pada

legon No. 1 f 30.— No. 2 f 25.—
per 100 kg. netto,
Kentang: per
100 kg. dari
f 6.75 sampai f 7.75.

terbond.

Verslag

melindjo:

Y nama ,,Duryea"
dan
kampoeng
orang
Indian

No. 1 f 31— No.2 f 26— Tji-

Gambar diatas jaitoe ketika Hoofdbestuur memegang pimpinan “dengan toean Boediwirjawan (Ketoea) sedang melakoe-

Londen,
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ar Hadi meriwajatkan ta | Sebag
m
kaoe
m
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nanti
e,
| bih doelo
Nabi Moehammad s.a.w.
soepir akan mengadakan rapat
emoedian tooean Anwar Tjodi G. Kenari, dimoe
“3minoto menerangkan soe'al | oemoemnja

—»nesia berparlement.

sebeloem

Daerah berbahaja

Rapat oemoem kaoem soepir.

| Sesoedah tocan Inong memba |
cerah @oer'an, maka toean

»

| Pada malam Minggoe j.l. Kadasterbond

| doea boelan lagi, ja'ni dalam sidang besar jang akan datang dari

.
rentjana perkoeatan armada itoe

— Dalam
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Pemerintah boeat | jang lainnja, jang mengenai asas2 |

hargaan

| makan

(2 soep, vla dan pudding
:7/ jang diboeat dengan
tepoeng
Maizena
Daryea. Lagi poela amat
moedah
ditjernakan.
1) DIMANA? DAPAT BELI

kaleng dan Harrison f 2.25 dan

f 2.05 per bantal.
Minjak kelapa: per blik dari
1494 kg. bruto f 1.571.
Bawang
merah:
Australia
f 8.50 Tiongliap f 8.—, Tiongtoa f 7.—, Tiongliap f 6.— per
100 kg.
Katjang tanah: f 12.25 per 100
kg.
:

“djoega

ada doedoek beberapa
jang menaroeh perhatian
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Tepoeng terigoe: Tjap Kodok
Ff 230, Koeda merah, Boeroeng

hoeboengkan dengan soal2 jang
jang diterima, laloe Koeasa
|
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baginja terpenting sangat, ja'ni |
ntah, Schout-bij-n

. Helfrich Commandant

|

djoeal f 11.20.

dapat

jat dalam hal ini toeroet mem

1 pengoemoeman tentang soe-

Doktor! telah
mempergaksikan
bahwa orang sakit
jang moelai sem»
hoeh amat soeka

Goela Pasir: Per karoeng dari
102 kg. terima di goedang pen-

menggambarkan, bahwa banjak
anggota mengingini soepaja rak
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“Pertoendjoeken boeat hari
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SLASA30

Bendera

:

bangsa

O.H.M.S. (On His Mayesty's Service) Sengadja
di perboeat oentoek film di toelis oleh Lesser
Samuels dan Ralph Bettinson.
:
me:
Itoe ,,Goumont-British-Picture Corporation”
jang

leger-leger

i
| tenaganja oentoek menjokong film ini. Dan sebaga
ini,
boeat
diper
jang
film
dalam
ur
Militair advise
B.,

ialah Genergal-Majoor J.H.F. Lakin, C.
(Rtd).

oean tidak

(S.M.S.)

(Coupeur & Kleermaker School)
C.K.S.
—
- Milir PALEMBANG
Dipeladjari
an.
S. M.S. beladjar 11 boelan F 659 seboel
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ini semoea
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dalem
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TOONEEL,

seperti tjap di sebla ini
Memoedjiken

jang kalahkan, sebab harganja
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Blondie mengganti
ken Madjikannja
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ur negeri dan djoega dalam

'fonds oentoek

an orang2 jg tjakap boeat
mimpin. jang diperloekan, di

kemadjoean soember2 kemakmoeran djangan diloepakan.

(da anak negeri dalam. waktoe

Pada sementara itoe pembitja

1 bahaja akan terdapat setjoe
oepnja. Ada salah oentoek me-

ra bertanja, apakah dengan mem
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Gambar

»

9

P2

200.—

|

”
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Gedoeng P.M.
2

| Bajar straatbelasting dan Verponding tanah wa-

TN
an

Ye

”

67.25

”

1.05

31

23.17
24.05

kaf di Tn. Tinggi Gg. 9 1937-1938

'Perongkosan orang2 jang mendjalankan gambar
:
Gedong P.M.

82.19
49.86
35.—
25.—
1243

Pembajaran rekg. looper dalam 7 boelan
Bajar benzine auto boeat keperloean P.M.
Bajar Kousen pintoe
Roepa-roepa onkos ketjil2
Beli 43 bantal Cement blauw (dari Noer Cheri-

bon)

44.30

”,

Bajar rekg2 Bouwmaterialenhandel, Kong Ka

Mr3 Cement merah, 63 Mr3 Batoekali, 200 Sts.
Papan dan 20 Sts. K asau, djoemlah semoeanja

1144.-—
13.20
,,
16.41
456.19

Beli kawat beton

“3

Beli Batoebata boelan Februari 1940 banjaknja 5000 sts

Djoemlah

Saldo Kas per 31 Maart

1940

Gedoeng

P.M.

Badi

”

yg.

Inn

to

ta

aa

AO

8

Ob

2

9.50

In"

S8R5

tari

kekoeatan

f 2448.16
36.—

Djoemlah

f 2484.16

beloem

kembali

Ismail Radjo Intan

1.

Gambar

.Sjamsoedin

3

Samaoen

idem

tim

”

No. 1051 tim 1100 :50

No. 1101 tim

Mansoer M.D.P.
7. Pandjang
Gambar

1401

tim

Mak Minah Kemajoran
651 t/m

1450 Bak
700 250

pja H.S. Gambar

No.

Gambar

No. 1750 tjm 1800 :
No. 1801 t/m 1850:

H. Bestuur P.I.T. Medan Gambar
No.

tari
oleh

ex

Bokser,

Landow, kam-

ley Temple Indonesia dan Miss

Koosje, jang seringkali terdengar di Nirom II dengan diban
toe oleh muziek band ,,The Hillobrown Babies”.
3. Mattheus Claroe, (David ka
ili Indonesia), bintang Hawaiian baroe.
4. Lagoe2 oleh muziekvereeni
ging ,,Lief Java” dan Sahirdin
soeara poelen dengan zangernja
"Ismail ,,Bing Crosby Indonesia”
5. Krido Jatmoko dengan tari
srimpinja.
6. Manowo, grondtoeren dan

T. King Koko, the Voice of the
Cocoruet Islands, soeara elok
soedah lama ta” terdengar.
Kartjis
tempat moelai hari
ini soedah dapat dibeli pada a-

lamat2 jang terseboet dibawah
ini:
1.

Kantoor

1450 t/m 1500 :

,,Paseban”

3D.

te

lefoon No. 219 Meester Cor
nelis. moelai djam
8-1
dan 3.30 - 6.

2.

B. Soebekti, Gg. Kebon Dje

3.

roek No. 31 Sawah Besar.
Toean Soebianto, Gang Pak

Pondon No. 325 gang Sentiong moelai djam 2 - 7 sore.

4.

Toean Iskandar,
Sekolah
»Ichtiar Kemadjoean” Gg.
Tinggi No. 11, moe-

lai djam 4 - 7.— gore.
5.

,,

1150
: 50

No. 1301 tim 1350: Oo,
No.

dan
Badan

pioen krontjong zangeres Indonesia.
2. Miss. Shirley Brown, Shir-

950 :50

Bakrij

M.D.B'len Gambar

Miss Anny

6.

1.
8.

9.

Toean Soeroso, Kepoe Dalam Gang 4 No. 177, moelai
djam 4 - 7 sore.
Toean
Mendoer,
Petjenongan
No. 61 Batavia-C.
(Couffeur ,,LUX”).

Toean

Djoened,

Perkoempoelan

societeit
batan”

,, Persaha

modern

diperdengarkan njanjian2 oleh:

Tanah

901

piring

Wirawan - Samin,

Talib Aziz pja H. Soe-

ter
13.—

donesia

Djawa,

lembar
No.

djaman

nummer attraksi lainnja diper
toendjoekkan poela kesenian In-

57.50

5

Gambar

dalam

Selain dari pada itoe, sebagai

| Dari tocan H.Soeleiman Haytami GamLan
hari
No,
951 tim 1000 :50

108.27

”

wang keloear

jang

doepan

turnen jang mengagoemkan.

Long, Lauw Joe Hoat, Tiong Sengdan toko
Concurrent jaitoe 3 ton besi, 48 Mr3 Pasir, 39

Toean Lim Chi Chie Ar
k

Ps
Be

Kirim telegram ke Indramajoe
Plakzegel, franco, bikin stempel P.M. serta keperloean
toelis menoelis
.

leman

Fa

(ant

.,

keloearnja dari Gemeente
Pembikinan Cliche Gedong.

ha

3815
F

1

Kena Karim Gg.
Tit

Ge-

serta

Ke Bean

G3

'Ti'Aien Kwi| tang wetan ,,

»

P.M.

“mentizakf

”

» Fatimah KemaPN MEN
AS
Ba

ae

Gambar

EAST

EN:

Pembikinan gambar Gedong P.M. sampai beres

Gambar

en

Sofijah Peto5 :

mendjalan-

AN

MA

Ie

174.56

”

batoe 500 sts, Ce-

Rangkajo Radias

(saldo per 31-3-40).

Specificatie
wang keloear.
Boeat teboes gambar di Gemeente

.di bawah ini.

- Toean Djohan St. Soeleiman
pendapatan Gambarnja

St. Berpatih

Cement 36615 zaken dan wang f 36.—

wang, maoepoen beroepa MateBeli patjoel, bamboe, besi pakoe dan lain-lainnja
| riaal, jang di oesahakan
oleh ' Gadji koeli dari Augustus
tm October 1938
-saudara2 kita kacem Moeslimin

pendirian Gedoeng P. Moesli- min Tanah-Tinggi Gang9 itoe,
| sebagian besar didapat dari pen
djoealan Gambar Gedoeng P.M.

36.—
1940

f

grootkas f 28.15 & kleinekas f 2.85) dan boelan Febr.
beli batoe lagi 5000, djadi djoemlah batoe 7000 sts.

“Mr. 3 Batoe krekel 1514 Mr 3 Kapoer, 1414

ngan segera akan dimoelai.

jang mana oedjoednja beroepa
S# | Wakaf dan Derma, baik beroepa

0.

Sekarang sedjoemlah Batoe 2000Sts, Cement

kan soal keoeangan rentjana ini

soek dienst militer dan pendi-

Ff 2439.86
1 mosad
- 44.30

36615 Z.

Armijn

dengan
penoeh
kegembiraandan
kesedihannja.
Patoet dipersaksikan oleh semoea
golo
ngan bangsa kita.

mempertjakap-

— pimpinan pembelaan negeri de- ) dan ia mengandjoerkan agar
an mengadakan kewadjiban soepaja dilantik soeatoe defensie

2 meperi ian

22080St. Cement 16314Z.

tjeritera

oleh

93.50
44.3

1j

Djoemlah batoe 24080 & Cement 530 Z.
Jang di goenakan boeat pendirian Gdg.

ambil

Masa”

Gang

X

No. 14 Tandjong Priok.
Toean Soewardjo, Kepala
Sekolah ,,Boedi
Oetomo”
Meester-Cornelis.
Toean
Mansjoer,
Gang

Kebon Katjang IV (Gedoeng
»Parindra” Tanah Abang.

Pegoeroes menoels:
Seperti sidang pembatja s.k.
ini masih ingat, pada permoela
an tahoen 1935 oleh pendoedoek

Gang Sentiong dalam kota ini,
didirikan societeit dengan nama
seperti diatas.
Kegembiraan
pada moelanja,

dan kegiatan
menimboelkan

.

persangkaan, bahwa benar2 kesempatan
ini akan dapat me'njampaikan hadjat para anggau
ta sedikitnja seminggoe sekali
mengaso dengan mengadakan si
latoerahim ditempat jang disediakannja, berserta mengisi

ro-

hani dengan matjam2 permainan (schaak, bridge dis), atau
dengan membatja
lectuur dan
boekoe2 jang bergoena dari lees
gezelschap dan bibliotheek so-

cieteit itoe.

:

Sajang seriboe
sajang, persangkaan jang demikian
itoe
ternjata tak beralasan soenggoeh2. Perhatian bertambah Ia
ma bertambah koerang dan achirnja tidak ada sama sekali.
Sehingga kebanjakan anggauta
bestuur berpendapatan lebih ba
ik perk. itoe diboebarkan. Teta-

pi pemboebaran
pat

ini tidak da-

dilakoekan,

apabila

tidak

ada sepakat kebanjakan anggau
ta.

Soepaja bestuur
dapat mengambil sikap jang tertentoe
— diboebarkan atau tidak —
maka diharap anggauta2 jg te
lah pindah dengan tidak mem-

beri tahoe, menjoerat atau da-

tang kepada Bestuur perk. pja
Gang Sentiong
42, Batavia-C.
soepaja bestuur
dapat mengi-

rimkan soerat
referendum.

cendangan

Sedikit keterangan

atau

'alamat.

Berhoeboeng
dengan
pengoemoeman
didalam s.k. ini
beberapa hari j.l. jang menge
nai darmawisata jang diadakan
oleh perkoempoelan Wik, nanti hari boelan 12 dan 13 Mei

depan ke Kawan Poetih, maka

ada

beberapa

pihak

jang me-

nanjakan tentang adresnja, di
mana bisa memasoekkan
diri,
oentoek ikoet.

Bolehlah dibawah

ini

sadjikan:
t. Moh.

Thoha

Tinggi II No. 76,
warno —
Cornelis,

Rafioedin
Cornelis.

—

G.

,

kita

Tanah

t. Hindrosoe

Kerksraat
t. Saliman

— BalotIweg

aa jera

mendapat-

dengan

. Pane, seboeah karangan toneel,
jang meloekiskan soal2 penghi

f

rakjat.

Selandjoetnja
pembitjara
ngingatkan pada pembitjara !
Toean Soedibiokoesoema.
jang ia soedah oetjapkan
Tocan Soedibiokoen hal ini, ja'ni keperloean
soema.
(Tidak berpartai)
ntoek memberikan hak dalam menganggap rentjana armada
nerintahan negeri jang lebih itoe penting sekali, tetapi ia ma
banjak pada rakjat. Dan berba oe menjerahkan pembitjaraan
ng dengan itoe mesti dilantik tentang soal militer-technisch
Indisch
burgerschap
dari perkara ini kepada orang?
selandjoetnja memasoekkan
jang ahli.

negeri dalam centraal be-

selama boelan Jan. t/m Maart
1940

lam,

»Loekisan

AN AAN

kan kepertjajaan

derma

II, No. 15, moelai djam 7.30 ma

beta

an Hindia oentoek

pembelaan negeri.

44.30
f 2346.36

anu anda

gel

Pendapatan

|

f

Djoemlah batoe 24080St. Cement 530 Z. “

Kesimpoelan pembitjara ialah,
keinsjafan mempoenjai nasib bahwa orang mesti menjandarjang sama, mesti lebih dioetama. “kan dirinja pada hari kemoedi

14.30

berita

ini lebih landjoet.
Pertoendjoekan itoe goena amal, djatoeh pada tanggal
1
Mei 1940 di Gedoeng Permoefa
katan Indonesia, Gang Kenari

Ga 2) tata

3

wa perkoeatan batin tentang | '

dari pada perkoeatan mate

No
st
:
e. Mohd. Zain Indramajoe Cement 300 Z.
,,
tiap
Djoem'at
4
Cement
111Z.
2
batoe 5555Sts,Neerdjanah — sedjoemlah

itoe se-

dapatlah kita mpeatkan

816.23)

AA

- han St. Soeleiman)

Gang

Na

mada ini. Oleh karena

negeri ini, jaitoe

160.56

Hoek

39
Mr.
Achmad

2

Mr.

-

Gan

ng lebih baik dari pada jang”

in. Oleh karena itoe, apa jang

,,

Soerojo,

Hauber , Gedoeng
,,Parindra” Petodjo.
Il. Toean
Soeprapto,
Verlengde Gang Boegis No.
10 Kepoe, Batavia-Centr.
Harga
tempat
(terhitoeng
Gemeente Belasting):
Loge f 1.—, Kelas 1 f 0.75,
Kelas 2 f 0.40.
Plaatsbespreking
f 0.05 satoe tempat
berlakoe
oentoek
Loge dan kelas satoe.

:

Saldo Kas 1938 sebeloemnja Gedoeng P.M. berdiri
Wakaf Handelsverg. Djohan-Djohor (wang e. Djo-

Wakaf
Wakaf

tentang pertoendjoekan jang akan dioesahakan
oleh Soerya
Wirawan di G. Kenari,
maka

, 1369.57

Toean

,

tidaklah

ada ketentoean bagaimana rakjat akan menerima rentjana ar

199 Z.

10.

Haa

3

Soerya Wirawan.

Oentoek mendjelaskan kabar

j

bahwa

Pertoendjoekan

Djoemlah pendapatan batoe 18525 Sts, Cement

bihkan perkataannja, ketika ia
“menerangkan,

#1612

2

| dapnja. Pembitjara tidak mele-

an

adanja.

4

Kroekoet

4

54.95

eh

Ni

(X5

Bandaro

Fx
5

»

Ismail Solo

2

H.

St.

Fa

:

20:50
9.55

Ni'mat jang sepenoeh2nja, selainnja dari jang terseboet
itoe,
kami berseroe poela kepada tocan2 jang beloem
mengembalikan Gambar Gedong P.M. soepaja di kombalikan dengan
selekas-lekasnja, soepaja dapat poela kami oemoemkan
dalam
soerat2 kabar, agar soepaja
oemoem
djangan
ragoe2
lagi

a

pa
1

NE,

akan memberi poela pembalasan dengan hoedjan Rohmat dan

i

“3
N

San

jang berwamahakoeasa

TA

»

Padang
Aa
H. Bilal Djocja,,

Fa

dan keterti-

“negeri jang aseli adalah: terha-

Ibagai golongan bangsa. Sego
|
n ada dalam kedoedoekan

boeat

Saudagar Verg.

LAN

s.w.t. Amin.

Nahan

Hindia-Belanda achir

Hindia sekarang mempoenjai

5

»

653.85

Allah

TA

goeh ketentraman

dan “ban. Terhadap

siapakah ditoeperhatian, jang ditoedjoe-. djoekannja itoe? Fikiran anak

ada

5

Padang

“,.

te-

i
,

dari pada

Begitoe djoega kepada toean2 dan saudara2
kaf dan jang bederma, moga-moga
Allah jang

3

choesoesnja,

memegang

11500 sts, Cement 85 zak

3:

dasar2 pembelaan negeri menja

takan oentoek

batoe

pat gandjaran

|

RAN

Nederland dan Hindia.. Tetapi

, dan dari Nederland dan Hin-

a-Belanda

kepentingan

7.15

|

Tar

'

'memperlindoengi

hdeboengan ini pembitjangingatkan pada kedoedoe-.
n negeri2 jang ketjil oemoem-

5

meskipoen baroe &- 3Mr. tingginja, moedah2an oesaha toean?2
dan Rangkajo2 jang amat moelia dan soetji itoe akan menda-

£

. mengganti tempatnja hak.

am

14.50 |

15

»

3

,,

Sak

hoen jang achir2 ini sega- In

eradaban hilang lenjap, dan | 'Teranglah, bahwa rentjana
casaan dan kekerasan soe- armada ini ditoedjoekan goena
SA

Ahmad St. Sinaro
H. Abd. Latif

pada toean2 dan Rangkajo2 jang telah bersoesah pajah mentjari wang oentoek keperloean Gedong
P.M.
jang terseboet,

ana

3

S.I. Agoessa-

Maka
SE

“nak negeri memboetoehi soea-

internasional

NA

Gg. 17

ta

ment 5 zak

2

ia

Sati, K. St. Pamoentjak,

lim dan Ramenie, mengatoerkan di perbanjak terima kasih ke-

rd

na
'
»batoe 5000sts, Ce-

T—

2 penekan
MR
nan
:
:

Be
,,-

St. Sinaro Djohor, Dt.

£

oeboengan2

»

' Jain dsb. Tetapi lebih dari ini a

.menoendjoekkan, bahwa da- | toe penghidoepan jang sempoer-

1,

58

(PPBB) pe
. membitjarakan k

tjang

| kan pada djalan2 raja dan alat2 |

Li

SE

tan
Ismail-Djalil

116.13

1

in

«Taman K. Ka-

elanda. Ia menoendjoek |

,,

Di atas nama Bestuur lama, jaitoe tocan2 M.A. Rais, A.

»

1

orang Be

ment 29 zak

SP La
Si

5

sil, manakala antara maksoed toean dan maksoed lain orang itoe
didapati tembok permoesoehan.

1500 sts, Ce-

H. Islami Sul-

»

Kalau toean hendak memberi kejakinan kepada seseorang tentang kebenaran faham toean, tidak akan toean mendapat ha-

44.30

kanan,
appa
ON ea

»

v

batoe

Haytami
5
Djamal M. Maradjo

”

P1

| Toea
H. Soeleiman
n

»

aan

ar SR LEAN
AA
AT TOL Bana

diperdebatk:
TN
S5

|

Benih

Ba

fun

,,

ho... Roebaidah Tn.

Za

Zainoeddin

Ni

NP

PEMANDANGAN
Bahmas Plamal To

ITN

TJOBA GANTOENG DIRI.

| PROTEST DENGAN
ANTA

ME ara

|

Pemimpin Partai Repoeblik Indonesia :

kian djoega tentang riwajat per
djalanan Nabi Moehammad saw
Koesoe
toean
dioeraikan .oleh
mahsoebrata ketoea B.I.I. dari

Soekaboemi dalam bahasa Indo

“4

a

Lembaran
ke doea agina

BIA

IaN

EN NAN

pidato2 dari beberapa orang pe
ngoeroesnja, bahwa maksoednja

djoemlahnja kira2 ada 50 orang
telah berangkat dari Bogor dengan menjewa 2 autobussen meBandoeng oentoek
ke
noedjoe
alanan mereka
Perdj
ursie.
berexc
boemi seSoeka
di
ah
jaitoe singg
mengijoer,
Tjiand
bentar, dan di
eng.
Bando
di
nap satoe malam

mengadakan
toe boekan

gezellige avond isadja sebagai peri-

ngatan telah 9 tahoen berdiri-

TANGERANG.
(

Majat terhantar.

Pada hari Kemis jang Jaloe kira2 djam 9 pagi dipintoe air Pa-

'sarbaroe telah diketemoekan ma-

nja LOTOS djoega sebagai per jat anak kira2 oemoer 10 tahoen
temoean perpisahan dengan le- jang soedah berbaoe boesoek.
Toean H.
lam bahasa Soenda.
Majat itoe waktoe djoega telah
Midd. Landden dari moerid
e, bahwa tiap
Basjoeni dari Hoofdkwartier B.
Redaksi: — Oemoem soedah. taho
Kini beloem
Dari
dikoeboer
disitoe.
Bogor
ke
bouw School jang telah tamat
Esok harinja kembali
Dimana dan bilamana
dari t. K.H. BaLI Soekaboemi
perdjoeangan membawa pengoerbanan.ada. Tiap orang ataupoen
siapa dan
anak
keterangan
dan
ada
| peladjarannja dan sebentar hari
Poerwakarta, Krawang
mesti
itoe
ran
itoe
droedin djoega dalam doea ba- via
poen djoega, pengoerbanan
kortidak
moedah
mendjadi
jang
lagi akan meninggalkan kota dari mana
dan pada tiap2 tempat
Betawi
jang soedah jakin atas fahamnja, djoega pendekan tentang @i
tjara
pemimpin
membi
hasa
a
, betapapoen
berte- | Bogor ini. Kepada mereka jang ban air itoe.
jg agak penting mereka
memalingkan diri dari pendiriannja vmannja, tetap, walaupoen
sah Nabi Moehammad s.a.w.
eh
tego
jang
S5.
in
imp
Pem
'itoe.
ritaan
telah toeroet menjokong adanja :
masja doeloe.
Toean K.A. Marzoeki memba
jang laloe pe $ 2
boelan
Beberapa
ia menderita sakit.
pertemoean itoe dioetjapkan te- 4
lah kita sadjikan
tjakan tentang Berzanzi dengan
Salah satoe tjontoh demikian itoe, boleh
hiroek pi
telah
disini
hap
S.S.
gawai
ntsc
rima kasih, poen diperingati ke
Kegandjilan di Rege
, dibawah ini:
semoea hadirin berdiri.
berita dari persbureau ,,Antara”
chabar 3
mendapat
Soekaboemi.
pada djasa2nja leden jang telah koek, karena
dahi
disoe
o2
pidat
dah
Sesoe
men
dia
a
bahwa Trein2 ke Tangerang aOnrust hingg
pindah ke lain2 tempat jang ma
. 8 tahoen 3 boelan jang laloe, dipoelau
kemoedian hidangan dikeloear
kan ditoetoep atau dikoerangi
habaik?
djadi
em
ao
tk
|
Sara
sih menaroeh sympathie terha
ialah pada boelan Januari takan dan djam 12 siang perajaan
perta
adi
dalam boelan Mei jang akan daai
mendj
ks
tetap
ri
ini
me
Soal
me
roes
dap Lotos dan dari djaoeh telah
hoen 1987, toean Rachman Djadengan sela
ditoetoep
t
terseboe
i
sampa
inja
boekt
h.
sebab
,
sekola
memberikan sokongannja. Di- tang.
mal, jang pada ketika itoe ber- njaan
mat.
sampai sekarang beDjaada
man
Tetapi
kep
Rach
chabar
sekarang toean
Disampaikan
antaranja pidato Voorzitter Co
ada di Soekaboemi telah diat
emah
loem
ada
chabar2.
| mal setelah ditahan diro
kita, bahwa di sebagian temp
mite minta perhatiannja orang2
tangkap, karena ditoedoeh men
Zainabijah dan Perajaan Mauloed.
boe3
n
tahoe
3
air
kaboemi semoea 'toea (ouders) soepaja memberi
milit
Soe
sakit
ap
sch
i
ent
Parta
reg
dari
dist
agan
djadi Prop
Minta
diperhatikan.
Keesokan harinja Minggoe tg. pegawai kaoem dapat instroeksi
lan lamanja, masih tetap ting
kepada poetera |
kelonggaran
'Repoeblik Indonesia. Pada boedi
t
es
bertempa
Berhoeboeng
dengan Tangeharo
djoega
sela
oe
nja
jait
achir
a
21-4-40
gal disitoe, hingg
dari jang diatas,
dan poeterinja oentoek memper
lan itoe djoega, 10 hari setelah
teSc
n
len, dja
Pantjasa
volksscho
oea
koerang
nja
sem
rang
Oemoem
moela
di
Madjlis
koe protest, jang pada
memeriksa keadaan
satoekan
diri dalam kalangan
ia ditangkap, laloe dia diangoed
Maul
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TENGAH

mengabarkan,

di Kota Boemi

Gapi

secretaris

goel, disana beliau menginap se
Bamalam di Pesanggerahan
dibeliau
toeriti. —-Besoknja

P.P sr.

DjA WA TIMOER

di Malang

Telah tiba di Bali toean Abikoesno,

hari djoega

SEBERANG.

KOTABOEMI

gro-

Antara”

Ketjoeali

Tjokrosoejoso

Abikoesno

Toean

kan

&

Pemeriksaan

Alhadad,

ran pen.). —.

ba di pelaboehan

del (djagal), dan Schmidt, direk
| Asal djangan pegang bakiak toer peroesahaan meubel.
tidak
diadakan peTetapi
| jang teroes boeat torpedo.
nangkapan2 tjoema pertanjaan
BANG BEDJAT. | dari polisi belaka.

DJAWA

Mohamad

Oemar

hadad.

MALANG.

PaP3

Alhadad,

Boebakar Assagaff. dan Ali Al-

gan.

Bang Boto.

Achmad

Ganiem,

tang jang boecas ini ternjata ti-

,,offi-

” orang perempoean,
IS:

dad,

bina-

dak ada akal jang memoeaskan
lainnja dengan setjara menang
| kap harimau, jang didaerah ter-

gambar

nak sebab

menangkap

Oentoek

rada - rada

Tapi saja

doedoek jang tidak mempoenjai
| makanan, dan Ik 10.000 orang
terserang penjajang soedah
penjakit kelapakit (agaknja

Commissarissen — Djafar Ha

Lam.

Bedjat.

ran bandjir beberapa boelan jl.
— Koerang lebih 147.000 pen-

ja
Vice Voorzitter

MOETASI.

tidak menghasilkan padi lanta-

Voorzitter — Mohamad Saba.

dapat ka
kangan ini
jalar sam-

10.
1—0.

aad———
-Provinciale RApril
1940
aa

Ie HN

II 5

Barat

:

daa

Kama Cam

ta |. Togan ATIK SOEARDI berbi-

kepada Gedeputeerden, jang me-

perdagangan antara ketiga keradjaan itoe, djoega Transjoer-

ran pertama2 mesti dilihat sebagai soeatoe penoendjoek djalan.
Tariei2 jang diseboet disijara
menoendjoekkan,
Pembit
|.
' bahwa pekerdjaan roemah2 sa- | ni adalah dimaksoed sebagai takit provincie jang ada itoe ialah, rief jang setinggi-tingginja.
bahwa orang ketjil mendapat se
memadjoekan pergala-galanja jang didapat oleh | KETOEA
seorang militer dalam roemah sa tanjaan kepada dokter2 jang
toe orang

mempoenjai

'afdeeling,

dimana

hadir, apakah
nja orang

tarief2 jang dise-

| Enten” (orang2 sakit jang mam-

berpendapatan,

pembitjara me- |

Selandjoetnja

beberapa kata peri-

madjoekan

mengandjoerkan

bitjaraan2 ini, akan

ong Boen Kie, KETOEA mengoesoelkan lebih djaoeh boe-

geneesheer-directeur

kan oleh D.V.G.

roemah sa-

maka

kit provincie diperkenankan djoe

pendirian.

,,klassepatifnten”
ga menerima
oentoek dirawat, dan memperke-

itoe

lagi ditetapkan

Sidang

akan tiba di Bairoeth missie eco
nomie Irag dan Palestina boeat

menjetoedjoei

oesoel ini.

. nankan kepadanja menerima pem

'bajaran perawatan
sepatisnten” itoe.

Sesoedah

dapatlah

keperloean oeroesan terseboet.

Atas oesoel tocan MARZOEKI MAHDI ditetapkan lebih lan-

dari ,,klasne

ALEPPO.

Aleppo tidak di kasihkan kepada

djoet, bahwa djika perloe orang2

Pembitjara bertanja lebih dja-

sakit dikelas empat tidak oesah
oeh, apakah ada perloe, bahwa | membajar apa2 boeat penjelididalam roemah2 sakit provincie
kan laboratorium jang bersaha-.

Turkije.

Commissaris Agoeng Fransch

di Damascus

setjara ma- | dja itoe.
dan makakanan anak
“Selandjoetnja ditetapkan sesoe
nan setjara Eropah. Boekankah
dah diadakan
pengoeraian jang
ini soeatoe permintaan jang be- pendek oleh Dr. DE WOLFF,

lama telah menerangkan kepada

negeri

wakil2 pers di Aleppo tentang
tersiarnja berita2 jang disiar-

tidak bergoena, jaitoe

roemah sa

— kit itoe ketjil?

an

roemah2 sakit pro-

pendirian itoe, pembi-

'memboeat

'boeat

provincie

,,beau geste”

manis)

erpendirian laloe menoeroenkan
1
Aan
tarief.
| Tocan DE BOER memperingat
'kan, bahwa ini djoega sekali2
boekan maksoednja. Djika ketoe
dengan maksoed penjerahan kewadjiban itoe tidak timboel per'selisihan, ia maoe memboeang
'keberatan2nja.
. KETOEA

terangan2nja ada seperti berikoet dibawah ini:
»Telah di siarkan berita2 di

Terhadap pembajaran ongkosongkos perawatan, atas oesoel

sana-sini, bahwa

oentoek

menerima

soeatoe

dengan

tiada

| beri

Lagi

| alkan

poela disini jang diperso-

itoe

roemah2 sakit

materiaonto

Sesoedah ini dimoelai dengan

. (Berhoe- .menghapocskan

. boeng dengan kemerdekaan oen-

“tang ongkos2

VEEN

“antara

bocat

lain ditetapkan,

diadakan

pe-

sebagian

oe-

pengoeroesan

dja-

onderne-

vincie dari tahoen 1939.
.. Kemoedian jang dibitjarakan

besarnja boeat seorang, jaitoe bi

peroebahan begrooting jang kedoea dan ketiga bocat tahoen

—.ming

— lamana

koeli2

pembajaran

sehari f 0,50

onderneming

jang

ber-

1940,

Dipindah dari Exploitatie S.S
Lebih baik, kalau toean ingin ta-

di Soematera Selatan (Negarara-

hoe sjarat2nja,
pengoeroesnja,
weg 22, Bat-.

neneng) ke Exploitatie der Westerlijnen (Tjireungas, Rangkasbe-

Toean

dan Tegi-

bisa tanja menanja s0- | toeng

dan Proepoek) haltechef
3e. klas Abdoelah, Partadstmadja “
dan Soemadihardja.

al itoe (S.P.P.L), tentoelah akan
diberi keterangan.

Soengai
dalam

toe, Palembang-Boom

kita beri alamat
jaitoe Tjikande

TingheT JIN

toean itoe penting
karena

van Door

per-

TOKO - TIGA 45, BATAVIA,

tanjaan itoe terkandoeng oentoek

membela

kaoem

boeroeh

ketjil.

kongsi
baroe
moelai timboel
kembali, dengan berkapitaal 42
riboe pondsterling.
Perhoeboe
ngan oedara soedah di moelai
lagi antara Palestina dan Liba
non, setelah 5 boelan lamanja

| terhalang.
Perhoeboengan
Hidjaz dan
Amerika
Serikat.
Diroeangan Doenia Islam dalam berita perhoeboengan Hidjaz dan Amerika Sarikat dibawah baris jang ke 66 ada di

seboet begini: sedikit poen tidak menimboelkan
kekoeatan
apa-apa.

Perkataan

kekoeatan

'ada salah zet, sebenarnja mesti
kekoeatiran.

Dan

djoega

di

Speciaal mengobatin roepa-roepa penjakit batok, batok darah, sakit kotor, sakit
mata, sakit tempolong, sakit peroet dan
5
roepa-roepa penjakit loear dalem.
Djoega ada sedia roepa-roepa obat jang terkenal kemandjoerannja srenta banjak boekti-boekti dan poedjiannja seperti di
bawah ini.
(1)
LIAUW FIE KO, (obat sakit batok) moenta dara batok
reak, soeara serak napas sesa k, dan badan koeroes tida soeka
makan,
badan selaloe tjape sadja, kalau makan ini obat di
. tanggoeng penjakitnja lantas ilang. Harganja f 3.— per pond
'dan f 1.75 per Y, pond.

(2)

jang

ingin

dalam negeri
djid.

Sesoenggoehnja,

jang

perda-

soedah di adakan

Hidjaz dan Ni-

Ini ada koerang,

dan be-

narnja: tida ada keinginan? politiek dalam negeri Hidjaz dan

Dengan ini

kesalahan,

-

KO TISAN (obat sakit wasir) satoe obat jang mandjoer

boeat segala penjakit wasir. Wasir dalem maoe poen wasir di
loewar, kaloe soedah pake ini Yosan dalem 8 hari tanggoena”
semboeh dan akarnja teroet terbangkar Harganja satoe F” ta
Ng

f 2.50.

(3) F@” KO WAN, ini ada obat jang paling baek boeat: . 2 :
poean jang sakit pektay, sakit boelan, pinggang ngiloetida.

: Ta :

dapet boenting kaloe makan obat ini pasti aken dapet hasil jang-

Harga satoe flesch f 1. 50.
PIAN TOK WAN (Obat sakit mangga) ini pil speciaal
boeat semboehken penjakit kotor toemboeh mangga (sheshoana

)

flesch f 1.50.

& Na
Harga 1 flesch f 1.—.
KAN TJHONG SAN, (Obat sakit kotor loeka) ini poeder
(6)
boeat loeka-loeka dari sakit ko tor ini poeder lantes toemboe isi

baek kombali. Harga 1 flesch f 1.50.
Pesenan di loear kota dikirim dengen Rembours.

siaran jang di kataTurkije macepoen

(Halab),

sebenarnja

PALESTINA.
Apakah

Palestina soedah aman?

Berdasar di atas berita jang

bebe-

- toek memilih dokter).
| lanan-djalanan regentschap doe| Atas oesoel tocan VAN DER loe jang kini dioeroes oleh pro'bahwa

oleh

en G.W.

Pro-

Sesoedah diadakan pertoeka|.
ja12,
ran fikiran dipoetoeskan djoega
'membitjarakan artikel
itoe setelah KETOEA menerang- | oentoek memboeat seboeah djem
kan kepada toean Van der Veen, batan melaloei Tji Sisih didja“ bahwa College van Gedeputeer- lanan Malimping-Bajah.
an |. Dengan tiada diadakan debat
— den akan mempertimbangksoge-. diterima soeatoe oesoel goena:
dari
| al praktijk partikoelir

neesheer - directeur.

Wardenaar

Aleppo bakal tetap mendjadi ke
poenjaan Syria.
-

rapa pertanjaan dan djawaban.
Selandjoetnja oesoel itoe dite-

sakit, jang

roemah2

me-

Mas Abdoeilah, Hoesein Afandi,
F. P. Prud'homme de Lodder, J.

tijd. wd. adspirant Bosch-

tjoema ada siaran jang berasal
dari isepan djempol belaka, dah

pengoeroe-

domeinverordening

soedah ada didalam tangan ge- rima dengan tiada
.moengoetan soeara.
west, ketika provincie dilantik.

sekali,

roeh.

ini, maka

berlakoe

.menimboelkan

ta'kan

R. Imam Soekemi, Soekirman Soe
mowardojo, A. A. Pauw, F. J. v
Gisteren,
Doelah, 'J. E. Bis

opzichter,

Langka.

Pertanjaan

kita betoelkan.

Aleppo

peroebahan

T. Martoatmodjo,

Nidjid.

ratoeran, jang memoeat

keterangan tentang hal ini. | provincie,

kita toean2

tijd. wd.

Boschopzichter
dari dienst terseboet
toean Zainoeddin, seka-

Berdasar di atas keterangan2

vincie Djawa-Barat 1936:
bahwa ia tidak dapat memberi
|
diijang
n
Soal jang berikoetnja, jaitoe
keteranga
| tahoekan

| ngini, selama Negeri tidak mem-

Harapan
njesal.

menangkap ikan di air jang ke

kan, bahwa

Waterleidingverordening —

toek dimoeatkan dalam s.k. kita.

mendjadi

:

Diangkat stationsklerk Ie kias
stationsklerken:
Martaatmadji:

Boschwezen.

rang

t. R. Isroba

antara Turkije dan Perantjis di

provincie atas beberapa peroesahaan lain, mentjaboet kembali

menocendjoekkan,

orang2

diadakan - pemoerigoetan soeara
diterima 2 boeah oesoel, jaitoe
oentoek: mentjaboet kembali pekeoeangan

tidak perloe oen-

waktoe dienstnja,

beheerder

(5)
PEK TJOK WAN, (Obat sakit kentjing) ini pil speciaal
boeat semboehken penjakit kentjing nana biarpoen jang soedah
lama atawa jang baroe mendapetin di waktoe kentjing merasa
sakit atawa tida djika makan ini pil tentos bisa semboeh dalem

lainkan permoefakatan jang ber
dasar di atas soeal2 jang lama,
di antaranja jalah tentang soeal
pembatasan batas2 antara Turkije dan Perantjis, lain tidak.

san

jang toean mak-

itoe

mendapat pensioen dengan per:
mintaan
sendiri, karena ha

Wir-

stationsklerk.

Diangkat

d

begini: bahwa Amerika Sarikat

boelan Juni 1939, tidak lain me

atas

kesalahan

sekarang

hormat

hendak mendoedoeki beberapa
kota di Syria, dan jang mendjalankan propaganda dan siaran ini tidak lain dan boekan

diadakan pemoengoetan soeara.
Sesoedah diadakan pauze jg.
pendek sidang diboeka kembali.
Dengan tiada diadakan pertoe

Peratoeran

lan

josoedirdjo,
2e klas.

Raden

2
dengan

yah) dan lain-lain, makan 1 of 2 flesch lantas baek. Harga 1

tiada

nja

doeng itoe tidak memoeat salah.
Dus, dengan
sendirinja, toean2
akan makloem, bahwa pembetoe-

(Djocja)

Sek
S)

achir berita itoe ada di seboet

majan

landjoet, maka pera-

ini diterima

P e -

mandangan,
maka verslag
jang kita moeatkan soal koe-

adinata,
Dipetjat

nemen dan masih teroes ditetapkan di roemah gadai di:

Sentolo

tempat tinggal di

bon, tt. Tjatja dan Sidik &

Turkije berke

melainkan

-pertoekaran fikiran

karan fikiran - dan dengan

menerangkan, bahwa

'a hendak

be

mempoenjai. kemerdekaan oentoek memilih dokter jang akan
merawatnja. "

toeran

dan dengan tidak

Pe-

sihkan kepada Turkije, dan ke

jang lebih

(ber-

katanja

memisahkan

dari kelas 3 akan

sakit

Sesoedah

itoe

di Syria, jang

berapa kota Syria soepaja di ka

kelas 2, poen

neming2.

'moerah sekali., Boekankah tak
bahwa

satoe dan

sakit dari

peratoeran, jang akan ditambah
kan pada peratoeran jang berlakoe pada dewasa ini di onder-

menganggap tarief2 itoe

| perloe,

kelas

kan

' roemah2 sakit partikoelir. Dili-

tjara

orang2

tocan VAN DER VEEN dipoetoes

vincie itoe berada ditengah2 roemah2 sakit Goebernemen dan

'hat dari

selain

orang2

Toean ATIK SOEARDI memadjoekan pertanjaan berhoeboeng
| dengan tarief2 boeat pemakaian
kamar oentoek beranak.
te
|.
KETOEA mengoeraikan seka| di lagi pendirian Gedeputeerden,
| ja'ni bahwa

bahwa

kan

rantjis hendak

dah salah seorang kawan

soedkan

dengan
Diangkat mendjadi beheerder
le klas di roemah gadai Goeber-

At

berhoeboeng dapoer

—.

beloem berselang

| disediakan makanan

| rat serta

|
|

diadakan

djoega pembitjaraan2 baroe de
ngan Turkije dan Irag. Djoega
akan di adakan satoe comite jg.
terdiri dari oetoesan2 tiap2 ne
geri terseboet, jang mana bisa
mengoeroes perhoeboengan eco
nomie ini, dan tidak lama lagi

at menerima sementara peratoe-

soepaja

kan oleh pembitjara sendiri kepa

gang ini, boekan boeat ampat
negeri itoe sadja, akan tetapi di
maksoed sesoedah selesai pem-

ngatan, bahwa orang mempoe- 'ran tarief oemoem itoe, pada se
njai kemerdekaan oentoek memi- | mentara itoe ditoenggoelah peroebahan jang moengkin diadalih dokter, jang merawatnja.
la

Kalau
toean tidak djaoeh dari
station, tentoelah toean bisa beli boekoe itoe, Kalau disitoe tak
ada, toean bisa menanjakan hal
itoe kepada stationschef. Ia tentoe akan bisa memberi ketera-

sepoetjoek soerat jang disampai-

koerangnja mengirim

dan ditempatkan pada E
tie der Westerlijnen (Insp

biasa-

ri pada

tangani sedikt hari lagi. Boeat
menghoeboengkan
ikatan da-

bah-

wa hal itoe tidak sedemikian. Se
'poe) dirawat. Dan afdeeling ini baliknja tarief2 itoe ada rendah.
soedah tentoe dapat dianggap se | ' Berhoeboeng dengan soeatoe
-bagai soeatoe badan perawatan kata peringatan dari tocan Tjipartikoelir.

Indi8”,

bisa dapat distation2.

ngan2 jang ada sekarang ini da
barang2
dan
perdagangan2.
Nampak jang pembitjaraan2 itoe hampir berhasil, dan sampai
di doel jang ditoedjoekan, jang
di harap dengan lekas ditanda

soeatoe boet itoe terlaloe tinggi. Oemoem

,,klassepati-

in Ned.

nja toean

ngan.
danie ada di adjak boeat ma- | | Pengoeroes besar -P.A.I.
soek, perhoeboengan mana boe
Menoeroet penjelidikan kita
at maksoed melakoekan rintaGan djoega dikoeatkan dengan

. dapat menimboelkan keadaan
Hn
| jang tidak beres.

Tetapi disamping i-

reisgids

dan merapatkan perhoeboengan

| beranak ditoeroenkan.

'rantjang peratoeran ini. Tetapi | Dr. DEE WOLFF mengoeraiia mendapat beberapa soal, jang Ikan, bahwa seloeroeh peratoe-

kit militer.

Soedah sekian lama ada ber

rintah Mesir dan Palestina di
lain fihak, oentoek mengatoer

terima kasihnja | tjara soepaja tariei2 boeat kamar

mengoetjapkan

toean tanjakan, jaitoe ,,Officieele

Syria di satoe fihak dan peme-

der Veen maoe

Van

'Toean

Oentoek sementara dikerdja
kan sebagai moerid stationsk

Oentoek membeli boekoe jang

gangan.

Abd. menoelis:

djalan pembitjaraan2 jang tidak poetoes antara pemerintah

| MIOEAN. Sosrohadikoesoe sangkoetan meminta soepaja koe
c.adh motidak setoedjoe de- | Ii itoe dirawat dalam roemah sa

tijd. wd.

pzichter.

disiarkan

oleh

beberapa

5,

chabar Mesir di Cairo menoen
djoekan, bahwa keadaan di Pa

lestina

soedah

7

tenteram, dan

UI

kekoeatan dan ban ak mengandoen
dan D, PALMBOOM baik sekali
oentoek menggoreng, memanggang dan memasak
seria oentoek dimakan dengan roti, Orang jang

straat2 jang roesak, semoeanja

A

tahoe menghargai

sedang dibetoelkan kembali. Ge

jang €nak dan” ereng jang

peroeinja soeka sekali pada PALMBOOM.
Kalau PALMBOOM tetap
dimakan, njonja ro emah dapat persen alat makan
jang bagoes, bers aloet perak, jaitoe jang banjak
tidak

meente di Jeruzalem soedah te
tapkan akan mengeloearkan be
grooting banjaknja 28 riboe pd.

kosat

mendatangkan pakdah dircemah tangga."

sterling oentoek memperbaiki
straat2 antara kota2 bangsa Ja
hoedi dan bangsa Arab. Pendoedoek Palestina memakai lagi
penerangan listrik, setelah mepemakaian

listrik sewaktoe adanja pertempoeran2.

Roda

moelai berdjalan lagi.

|

fangkan

Doesoen2 dan

reka memoetoeskan

,

sebab PALMBOO M yaa dari hasil alam jang
soelji, dari teemboeh-toemboehan
jang” mendavilaming

perhoeboengan oemoem mendja

di baik kembali.

4

soerat

perdagangan

Kongsi-

MEN GANDOENG VITAMIN YANG
“kang Han
2 sange wae

pan nanang

BERGOENA:

Lae

“

Pladjoe.

inaBE

Djawa

man,

Abn No. 21770 D (Pertika)

t. S

min, stationschef ie klas.

ea

is,25
(KemNA

kampek ke Kertapatis

wezen
djabatannja

aril

Dischors

Tag

Isiam

nan

am

Agneta uas

NS

1

LA MG

3musa
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SN Peak SERA

pan WN

ne

AN

#

demi
Bem
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Kab met dia
SALA

Kap
P3

pin ra'jat ha

s ali Me

DJAWA

TENGAH.

TJILATJAP.

Lagi lagi korban granaat.

Dari pembantoe kita.
Beberapa
ingini

ketjilakaan handgranaat di Ba

hal itoe, ja'ni: ketjintaan
Ek

Hitter dan Toehan.
Sesoedah Hitler menerangkan,
bahwa Djerman sekarang tidak

telah dioelangi lagi oleh Madis|

-

masih

ada pengaroeh Inggei hari ini, dan Eropah-

Selandjoetnja saja pertjaja ke
| pada satoe hal, ja'ni: Toehan i-

gian inilah jang doe-

toe
oin hidoep,

ita

Ia esa, dan

Toehan

la memberikan
kepada bangsa-bangsa
itoe hak jang sama.
Kita,
bangsa Djerman, menga'lami
seboeroek2nja
perboeatan 20 tahoen, 22 tahoen, 23 ta-

laerah hidoep kita itoe.

ja poen minta kembali
Djerman, dan dengan
sa-

'hoen jang laloe. Itoe waktoe tim
idak meroepakan se- boel pemberontakan dan oleh ka

hoe batas2nja, jang sa

rena

aman kepada siapaTetapi laloe moenkenalan2 kita da-

oenia

doeloe itoe,

sebagai penga-

soet
pe
orang2 i
an, berr
na melakt
djatanja
toengan :

oedah perang
niaga besar2adjataan goe-

:

inilah sedjak berta-

| oen sedang

dak

asjik lagi dengan

1pagne perangnja. Tidak-di-

Oa

bahwa mak-

soednja
ialah melakoekan perang besar. Disamping itoe mere

Kemoedian

datang-

Toehan

jang
|

dan

itoe,

ja'ni

menoeroenkan

Toehan

kodratNja

jang - memikoelkan

beban.

Dan beban
itoelah kini kita pi| koel sebagai kewadjiban.
Apa jang kita kehendaki, boe-

ka berharap soepaja djoega seka

kanlah

rang ini ada
lain2 bangsa jang
maoe
berperang boeat mereka

das lain2

mata

itoe. Dan harapan ini sebagian
besar memang ada hasilnja, se-

kita, oesaha

bab

mere-

an soepaja kita mendapat keloe-

agent2 Jahoedi,

semata2. Sebab

asan
hidoep. Jang kita hadjatkan ialah nasib jang tentoe2 boeat ra'jat kita.

jang mereka hadapi sekarang ia-

Itoelah jang kita kedjar! Goe-

dimana-mana

ka mempoenjai

tempat

tetapi sebagian dari harapan itoe
djoega

lenjap

oesaha

oentoek menin-.

bangsa,

oesaha

tetapi

goena

semata-

kemerdeka-

an kita, oesaha boeat keamanari
mendapat

kepasti-

lah seorang serdadoe biasa (Hitler), jang djoega soedah sedia

na itoelah kita berdjoeang!.

tiap2 sa'at, sebab satoe2nja kemaoean
saja jang koeat ialah:

nganoegerahi

memerdekakan

Djerman kemba-

li.
Li

|

. Jang

Mahakoeasa

tetap me-

rahmatNja,

membikin

kita dalam

Mereka
membentji saja. Itoe
saja merasa bangga. Kamoe tahoe, kawan2
sebangsa, betapa
sering saja terangkan dalam roe-

angan ini ketika saja dimaki dikedjar-kedjar — oleh kawanan2
Jahoedi
dinegeri ini, hal mana
anggap

tan. Kalau

“sebagai

kehorma-

itoe waktoe mereka

memoedji saja, maka saja anggap diri saja sendiri sebagai pen

djahat jang
terbesar. Sekarang
poen demikian djoega.

Kalau orang sebagai Churchill
“berkata

bahwa

ia bentji

saja, saja oetjapkan

kepada

terima ka-

“sih, toean Churchill.
Dan terima kasih djoega

kepa

da Chamberlain jang katanja tidak mempertjajai saja, sebab t.

Chamberlain djoega pertjaja, bah
“wa

saja

tidak bisa

pengchianat

atas

mendjadi
bangsa

saja

. sendiri.
Kalau
Cooper dan Eden menganggap
saja sebagai machloek jang boeroek, saja masih

. merasa
mereka
| nja,

oentoeng, sebab tidak
anggap sebagai kawan-

“da Hakim jang Tertinggi, dan ke
adilan Hakim Tertinggi itoe hanja bisa toeroen kepada barangSiapa betoel2 patoet menerima-

nja.
Kawan2koe! Itoelah kepertjajaankoe. Dan kepertjajaan kepada Toehan
itoelah jang menjebabkan saja 20 tahoen jang laise moelai
tampil diroeang ini.
Itoe waktoe
koekoeh kejakinan

saja, bahwa

moestahil

Toehan

mela'nat
bangsa
Dijerman. Tetapi moengkin bang
sa ini bisa lenjap, djika di Djer
man ini. tidak ada orang2 jang
menolong bangsa ini. Tetapi se-

| berkehendak

lama masih ada orang jang soeng
goeh-soenggoeh
iman, soenggoeh-soenggoeh
mengoerbankan

lama

ter

tjajaan ini.
Kita tidak
lain!

tegoeh2
bisa

keper-

berboeat

Kita haroes dan wadjib
nang!

me-

Dan

kita

oleh

karena

akan menang!
Insja Allah.

itoe,

linnen

dipakainja dengan
hak pendek

Spatoe

alami oleh leloehoer2 kita! Oleh

di seorang

Djerman

jang koe-

ui

$

Dengan kata2 ini poela, teranglah, Hitler boekanlah orang
jang tidak pertjaja, seperti toeorang.
Memnannnan,

jang

pake

:

beri beberapa penerangan orga
nisatie.
Djoega di Madjenang telah di
datangi oleh ketoea tjabang Tji
latjap, atas permintaan beberapa saudara di sana.
Kiranja, pekerdjaan tjabang
Tjilatjap itoe tidak akan tersia
sia adanja. . '

Rapat oemoem P. K. B. P.
Dengan bertempat di loods ke
toprak ,,Tjipto Kawedar” pada
malam Minggoe j.l. Persatoean
Kaoem Boeroeh Panjedar Tjilatjap soedah mengadakan rapat
oemoem dengan perhatian hadli
rin jang memoeaskan.
« Wakil-wakil pemerintah, per
himpoenan dan pers ada tjoekoep. Djoega ada hadlir 3 oetoesan dari P.B.R.I. Semarang.
Poekoel 9 rapat dimoelai o-

Spatoe

tida

pembikinan

djalan kereta

kan kaoem

boeroeh

tidak me-

ngetahoei hal ini. Tentang nasib kaoem boeroeh jang dimak
soedkan tadi, oleh spr. dikoeat-

kan karena pengoeroes P.K.B.P.
sendiri telah melakoekan penje
“lidikan.
Kemoedian

t. Moh.

Fatah

di

| persilahkan membatja beberapa
ajat dari @oer'an dengan diterangkan artinja.

Toean
ngoeraikan

Achmad

Dahlan me-

beberapa

kedjadian

jang mengenai nasibnja kaoem
boeroeh di Tjilatjap, dimana diterangkan
bahwa koeli2 itoe, ig
pokoknja ada terdiri dari koeli

es

IN SANA TE INTRA

enak

95397 -03

Ke

poetih da ri linnen jang
dipakeinja,
paks
zool karet
P
ja,
P

!

5
&

jang koeat

tetap dan
koeli baroe, masih
djoega menderita beberapa potongan oepah jang boekan pada
tempatnja.

Tentang nasib koeli baroe spr
toetoerkan dan mengoepas boe
ah penjelidikannja tentang koe
li-koeli borong di S.S. (panggilan) sebagaimana jang telah ter

toelis dalam-beberapa soerat ka
bar.
Selain spr. sendiri, djoega pim
pinan menambah keterangan bah
wa nasib koeli2
panggilan itoe
amat menjedihkan.
Seboeah
roemah ketjil dan
tempatnja kotor ditempati oleh
k.l. 120 koeli sehingga dengan

sendirinja

kesehatan

koeli-koe

li itoe bisa terganggoe. Djoega
menoeroet penjelidikannja, dalam

roemah

pondokan

itoe, ter

dapat sementara "' perempoean
leh ketoea P.K.BP. t Moh Saidjalang, sehingga dengan sendi
doen, dengan oetjapan
terima
rinja boekan sadja roesak peng
kasih sebagaimana biasa.
hidoepannja tetapi djoega mo“Pertama spr. mengemoeka- ! raalnja.
kan kemenjesalannja karena te
Toean
Dwidjosoercto, wakil
naga kaoem boeroeh di IndoneP.B.R.I. dari Semarang, menesia beloem mendapat perhatian
rangkan tentang kaoem boeroeh
sepenoehnja dari kaoem madjitoeroet bergerak.
kan dan pemerintah, sedang se
betoelnja kaoem boeroeh itoe ada
Pertama kali spr. merasa pi
tenaga jang terbesar di seloeloe hatinja sesoedah mendengar
roeh doenia dan tenaga jang ter
beberapa
keterangan tentang
besar pengaroehnja dalam manasib kaoem boeroeh di Tjilasjarakat.
tjap, terbetama jang mengenai
Selandjoetnja
spr.
merasa
koeli panggilan di S.S. tadi.
gembira karena kaoem pers di
Kemoedian oleh spr. diterang
Tjilatjap soedah mengoeraikan “kan tentang gambarnja kaoem
bocalt penjelidikannja tentang
boeroeh sebeloem adanja mesin
nasibnja kaoem boeroeh di kala
mesin, sampai pada keadaan se

ngan

Sg

“2

karet, ditanggoeng
bisa masoek air

api Tjilatjap
dan spr. merasa
menjesal karena fihak pergera

: Dan
bagaimanapoen
seramnja antjaman dan desakan moesoeh kita, tidak, tidak, tidak bisa lebih
seram
dari jang soedah2. Hal ini djoega soedah di-

doehan

05925-53

dari

18327 — 16

Di Kroja, dimana soedah ada
sementara anggota. tersiar, oleh
ketoea tjabang Tjilatjap sendiri sering didatangi oentoek mem
Pama
aga RS

alis, peganglah

zoo!

Ca

,

koeh dan tegak.
. Meskipoen
doenia ini penoeh
iblis, kita haroes berhasil!

itoe boeat kita.
Kepada kamoe semoea, kawan2koe, satoe jang saja harap
ikan:

pake

20 - 0.99

an dari beberapa tempat.

jat ini, maka teranglah moestahil Tochan hendak mendjoeroemoeskan bangsa ini.
Lebih dari keadjaiban jang te-

sedjak

bruin

dingin

melebarkan sajapnja.

karena itoe, kita wadjib mendja-

ditjiptakan Toehan

Spatoe

Ini waktoe Parindra Tjilatjap
sedang melebarkan
sajapnja,
berhoeboeng dengan perminta-

pertjaja, laloe
diri boeat ra

lah

anak-anak

65995-80

pe-

Orang nasional-soci-

$

karet jang kosat

. Assaineringswerken.

Sebagai

pake

linnen

| 2200
Spatoe

njerahan
itoe seberapa boleh
akan dilakoekan dalam ini boe.
lan, atau paling laat pada boe
lan Mei j.a.d.
Dengan diserahkannja ini pe
kerdjaan pada Regentschap, ma
ka dengan sendirinja,
regentschap akan mengadakan peroba
han pegawai bagian technisch.
Amat boleh djadi, selain dari
seorang opzichter provincie jg.
haroes
toeroet over ke regentschap, djoega masih ada seorang Hoofdopzichter lagi, jang
haroes pegang leiding boeat ini
pekerdjaan, dari provincie dipindah ke regentschap.
Parindra

I-—m

janda

.

itoe hari djoega si kor-

bar jang agak pasti, bahwa

bah-

kesengsaraan? Saja pertjaja kepa

soedah

sist arak
dari
berkembang

499—1.60

Soedah antara lama dibitjara
kan dan ditimbang tentang penjerahan pekerdjaan terseboet
dari Provincie kepada Regentschap.
|
Sekarang soedah didengar ka

perdjoeangan
kita ini.
Toehan menoeroenkan

kehendak

jang

Penjerahan

kan berlipat2 ganda kepada kita
didalam
Apakah

Spatoe

ban laloe diangkoet ke roemah
sakit di Banjoemas dan sampai
ini kabaran ditoelis, Madiswan
masih hidoep.

rahmatNja, djika misalnja Ia ber

Kebentjian moesoeh
menegoehkan hati.

saja

Pada

pi sebetoelnja dengan tiada perjang
Mahakoeasa ti| tolongan
| daklah pekerdjaan besar di Djer
man
dapat tertjipta. Ja, bahkan
baroe2
ini saja merasa kehen-

dirinja sen-

Orang2

kita dikalah-

nja, lain poela seboetannja, teta-

ssahaan2 sen
arik keoen-

dir

,

kan orang.

maka

lah masanja
memperbaiki diri,
dan selama inilah Toehan memberi rahmatNja
kembali. Makin
giat kita, makin banjak datangnja Rahmat. Djoega dalam enam
tahoen jg achir2 ini, Toehan senantiasa ada pada kita, sebab...
pertjajalah, jang satoe menamakannja
keoentoengan jang lain-

ll, Duff Cooper,
amberlain dan asemoea itoe ada
ahoedi, Hore Bememang sedjak

me
lisha. |
- doeloe

itoelah

2052105

tidak

letak dikolong bale2 laloe diambilnja dengan maksoed diboeat
gandjel patjolnja
jang soedah
longgar.
Waktoe granaat dipoekoel, se
ketika itoe djoega meletoes dan
mengenai
di arah
peroetnja.
Loekanja
diperoet menoeroet
taksiran ada 5 cm lebarnja. Dja
ri dari kedoea tangannja rontok
(poetoes). Antaranja ada jang
diketemoekan
kira2 10 meter
djaoehnja dari tempat kedjadian meletoesnja.

'itoelah jang mendjadikan berbagai-bagai bangsa.

kita ti-

in dipingin masam terges

ljak doeloe soedah

ada.!

Kira2 2 boelan jang laloe, se

terseboet,

31

K-anas

berboenji telah
ditemoe oleh
Madiswan di schietterrein Baba
kan, jang laloe dibawa ke roemahnja.
Pada hari Kemis jbl. granaat

| ngan Djepang jang rapat2, maka ia menoetoep
p€datonja seperti berikoet:

nam-

1

boeah handgranaat jang

emang benar2 ada daerah loe, sebab berkawan dengan
5.
'itoe. Di Eropah- | Roeslan, dengan Italia dan de.misalnja,

3985 —03

wan.

karang.

Spr. mengakoei bahwa kelalaian ini letaknja pada kaoem
boeroeh

sendiri,

karena

dalam

kalangan mereka masih bertjerai
berai disebabkan
dari koerang
ichtiarnja
mereka sendiri boeat
mempersatoekan kaoemnja.
Ba
T. Aboe
Machlan
(dari Semarang), jang pokok pembitja
raannja- hampir
sama dengan
spr. t. Dwidjo menerangkan ten
tang bedanja kaoem boeroeh di
Ti
Haa
suropan
Gan di Indonesia.
Oleh spr. digambarkan bahwa
kaoem
boeroeh di Eropah
itoe
coempama hidoep dalam soerga
tetapi sagaeroeh di Indonesia dineraka. Adapoen sebab jang teroetama, karena boeroeh di In-

ap

digosok-gosok da-

ri loearah dengan
propaganda,
oleh Djerman dibikin so- dan bahwa Djerman sekarang ke
» dimakmoerkannja. Se- | doedoekannja tidak seperti doe-

Bea

lagi moedah

Kedjadian jang berbahaja itoe djoega di tempat terseboet,

3? sapa pan

Mentjari kepastian atas se
atnja daerah hidoep kita dan
an daerah hidoep ini jang
maksoedkan ialah semoea
h jang tidak oleh Inggeris,:

ina

dik

bakan,
onderdistrik
Adipala
| (Tjilatjap), jang memakan kor
ban satoe djiwa manoesia.

bangsa saja sen-

Nata

| dan kesetiaan

2

saja

berselang

2—

satoe jang

boelan

kita kabarkan tentang

ag

Hanja

dalam

Shan aah
rnga
kita ialah: 1
5

pernah

donesia itoe merasa dirinja seperti satrija, tahan lapar, tetapi

jang sebetoelnja peroetnja kerontjong dan tidak berani me
njatakan teroes terang.
Penghabisan spr. toetoerkan
harapannja atas sokongan tena
ga dan fikiran kaoem intellect
dan pemoeda,
tetapi ternjata
beloem terlihat boeahnja.
Toean
Soemadi
(Semarang) menerangkan sifat-sifatnja perdjoangan kacem boeroeh
rendahan,

Bermoela
diterangkan tentang kaoem boeroeh di beberapa onderneming, jang sebetoel- '
nja dari tenaga

kaoem

boeroeh

tadi, onderneming2 itoe menda
pat banjak keoentoengan.
2
Diandjoerkan soepaja kaoem
boeroeh lebih
mengerti
pada
harga dirinja dan memikirkan
nasibnja dengan djalan masoek
dalam pergerakan.
Beberapa tjonto oleh spr. diterangkan, antaranja pergerakan
Rhoem boeroeh di Amerika
jang soedah bisa mengadakan

Kaoem boeroeh pada ini wak
toe, sama sekali tidak mengeta
hoei harga, nasib dan waktoe
sehingga tidak memikirkan nasibnja dikemoedian hari. Maka
dari itoe laloe lahir pergerakan
kaoem boeroeh jang maksoed- Trperatoeran
bekerdja, oepah dan
nja tidak lain hanjalah oentoek | waktoe,
dan . bisa mengadaka 1
mempersatoekan mereka soepawet jang bisa menghoekoem
ja dapat menoentoet hak2nja
cem madjikan.
Ini tidak la:
mereka sendiri, teroetama soe
karena
kaoem boeroeh disan
paja dapat perlindoengan dari,
mengetahoei harga dirinja
da.
pehak pemerintah.
kosat organisatienja,
Spr. berkejakinan bahwa tjiSelandjoetnja Spr. menerang
ta2 itoe bisa tertjapai, djika se
kan bahwa organisatie kaoem
genap kaoem boeroeh soedah
boeroeh jang koeat di Indone
siz
bersatoe dengan soedah bisa me
beloem ada, sehingga
biarpoe
woedjoedkan socatoe kekoeatan
pemerintah sendiri sekarang
soe
Jang tegoeh.
dah menga

dakan

Arbeids

:

|

| 20.20 Gamelan Djawa dari
Mangkoe

22.30 Krontjong.

i

Y.D.G.
.

oemoem diketahosi,

dalam

kabar

SI

orang

Tionghoa tidak merasa senang
akan keadaan jang begitoe itoe.
Commissionair itoe merasa ter-

tolongannja
beras,

djoega bagian dalam

diberi

itog
jang

mbelian beras itoe.
Menoeroet pendengaran kita,
demikianlah dikabarkan oleh
Balai Poestaka —, , Bestuur Fonds
terseboet tidak dapat mengaboelan permintaan itoe. Kalau dili'memang

jang

kebanjakannja ialah beras
biasanja didjoeal ketanah

dengan

stuur Fonds

Bestuur itoe ialah oeroesan beja, bahwa pekerdjaan ada dila

pat

perantaraan

Dja-

: oeang dan harta benda, maoe

lam hal ini, hendaklah diingat,
“bahwa dalam
pembelian jang
Gilakoekan oleh Voedingsmidde
le onds itoe ada terpakai berjoeta-djoeta ocang dan bahwa
si pembajar padjak mesti djoe-

dan penggilingan beras. Sikap
Voedingsmiddelenfonds itoe se| kali-kali tidak mendjadi rintangan

onds itoe berpendirian begii: dia baroe dapat memperoleh

kepada commissionair itoe mendjalankan pekerdjaannja jang
biasa itoe. (Balai Poestaka).

tie, atoeran

kalau

hari

pem

vrij, atoe-

1 pensioen dan atoeran ketjikaan, tetapi terlihat masih di
kerdjakan
setengah-setengah.

Soepaja hak kaoem boeroeh bisa mendapat sepenoehnja, maka
pergerakan kaoem boeroeh disi
mi haroes
dikoeatkan.
Laloe

spr. menerangkan

peratoeran

ongevallenregeling”.

Penghabisan spr. minta soepa
ja P.K.B.P. bisa dipersatoekan
engan P.B.RI karena toedjoennja sama dan dengan djalan
ini pergerakan kaoem boeroehi
. bertambah koeat

,

Dari pehak pimpinan laloe me
nambah keterangan seperloenja
dan tentang bersatoenja 2 badan itoe spr. dengan dimoefaka
ti oleh rapat, setoedjoe, asal sa
dja nama P.B.R.I. dan P.K.BP
diboeang,

laloe

baroe bentoek SE
2 badan ini

NA ke

dapat kepoetoesan ini waktoe,
menoenggoe seutas
dari Se
marang.
Poekoel 12 tengah malam rapat ditoetoep dengan selamat.

”19.20 Lagoe Tionghoa modern.
19.30 Berita Pers dan Dagang.
20:00 Tanda waktoe
Krontjong Asli.

PM.N. 29.
Wajang Golek.

197.

hg

P. M.H.

10.15 Gamelan Degoeng
10.30 Boenga rampai.
: 12.00

Tanda

13.15

(1).

(II).
f

waktoe.

Citeran Djawa

meskipoen

BAGIAN VII

“kekoerangan ia

beloenr

(1).

14.30 Toetoep.

aktoe

berhenti

dari kantor ac-

ntant tentoenja tocan Achmad

apa-apa

ketjoeali

14.00 Vocaal.

Yale

14.15 Orkest Zigeuner.
14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe Pemb. “
17.04 Berita pers.
17.04 Koorzang anak2
(stadz).
17.25 Piano.
17.50 Orkest Barnabas von
' Geczy.
18.30 Berita pers.
18.45 Vocaal.
19.00 Orkest muziek.
20.00 Pembitjaraan boekoe
oleh B.R.V.
20.30 Instrumentalia.
21.00 Phohi-relay.
21.10 Cabaret.
21.45 Orkest Albert Bandler.
22.00 Cinema-orgel.
2G Programma roepa2 oleh

KETJANTIKAN /
perloe dengan perawatan! PESTA-PESTA

dan penhidoepan hari?
perloe dengen kegembiraan.
7 L IPP E Re

membri kegembiraan

|

itoe! ,,CLIPPER",

|

tembaco
toelen.

dari .

Virginia

trings”.

Boulanger.

CIGARET OENTOEK KESEHATAN TOEAN!

20.00 Tanda waktoe.
Hal adat istiadat.

nja semakin berat. Doeloe djam
poe-

djam 5 sampai

Sering djoega toean AchBasoeki madjoekan oesoel
isterinja
soepaja di roe-

temponja jang tidak banjak di

waktoe malam di roemah. Sela'in itoe katanja djikalau orang
poenja telefoon di roemah sering djengkel
oempama siang
sedang rerebahan ada telefoon

berboenji,

tetapi djikalau maoe

kenjataan

didjawab

(stadz).

hanja

Njonja

Basoeki

batoek

Kerap

kali ia mendapat

lengganan,

napas,

sakit dada dan leher, dll/. Ia

COUGH SYRUP for CHILDREN.
Obat batoek boeat baji2 dan anak2 ketjil.
Bisa dapat pada semoea toko obat Tionghoa atawa beli sindiri pada:
Hoofdagent:

sa-

tje-

pe-

disebabkan haroes da

tangi beberapa

sesak

No.35 WATSON'S

rasaan kasian terhadap soeami
nja, karena keloeh kesahnja tja
pe dan lelah dari banjak pikiran
pekerdjaan. Tempo-tempo toean Achmad Basoeki sampai boleh dikata ta' sempat makan di

'roemah,

panas,

No. 45 WATSON'S COUGH MIXTURE.
Obat batoek boeat orang dewasa.

lengi sebagian
oeang belandja
perdjagaboeat
itoe, makloem
an djikalau nanti kantor soeaminja soedah kendor pekerdjaan.

TANGGOENG

antjoerkan riak2 dan ilangkan angin2.

belandja tiselaloe ada.

perloekan

OBAT BATOEK . WATSON/'S
LEKAS BISA BAEK.

Obat batoek dari Wanson's, tjap Pagoga, rasanja manis
dan gampang dipake. Ia lekas semboehkan batoek pileg,

lah samboeng.
Sekarang oeang
dak kekoerangan,

MINOEM

Pemb.

Njanjian.
Lagoe (stadz).
Berita pers.
Programma Cinema-orgel.
19.00 Piano.
19.00 Concert B.R.V.
Phohi-relay.
20.30
20.45 Tango's.

Ketjapi Soenda.
Kitab Indjil.
Lagoe Ambon.
Berita Pers dan Sport.

3 kadang-kadang soedah

KASI

18.00
18.30
18.30
18.45

jang haroes selesai besok pagi-

Njonja Basoeki tidak poenja

pengira'an

B.R.V.

23.00 Toetoep.

17.25 Lagoe roepa2.

pernah

jang memberi kapi-

Concert

April.

17.00 Tanda waktoe
17.04 Berita pers.
17.04 Djamoean teh

17.00 Tanda waktoe. Permb.
17.03 Isi programma.
17.05 Boenga rampai miss
Moor.
17.15 Taman Pemoeda.

serba

boe roepiah.,
Semoea itoe hanja sangka'an,
sebab toean |
“taal pada iparnja,
beloem
pernah seorang diantara
.Achmad Basoeki mempoenjai kemereka
ada
jang berani menahartawan.
orang-orang
an
Ogan Kadimin sangka, bahwa. njakan,

lain

Njanjian.

B. R. V.

diadakan telefoon,
tetapi
1
|
injinja
Basoeki
tidak
setoedjoe,
joega. Toean Soeparta berpen-,| 'keering boleh djadi lima riboe,
koeatir
soeaminja
terganggoe
tentoenja ada boleh djadi djoega sepoeloeh ribahwa
apatan

“orang

12.45
| 13.00

Toetoep.
Tanda waktoe. Pemb.
Isi. programma.
Lagoe Belanda.
Boenga rampai.
Aneka warna.
Permainan biola.
Berita Pers dan Oedara.
Lagoe Belanda.
Agama Kristen.
»Jolijt”

Senen29

14.15 Berita Pers.

nja.
dan beli sawah.| menoenggak bajar premie assumad
Di kalangan familie njonja Ba- .rantic, sehingga sesoedah sampai
pada
di
waktoenja
dan
ia
tidak
me|
“ keada'an perobahan baik |:
.mah
dapat
itoe
oewang
uit|
ninggal,
pembitjara'an
- menjebabkan

MI

Dichterliebe.

Musette-muziek.
Orkest Rober Pikler.
Berita Pers dan Oedara.
Matinge-concert.

(II).

| kali haroes
kembali ke kantor
isebab banjak
oeroesan spoed

“Pindah roemah

11.35

Piano-muziek.

Berita Pers.

13.30 Citeran Djawa

18.00
18.30
19.00
19.30

:10.55

18.00
18.30
19.00
19.15
19.40
20.00
21.30 Omroep-Orkest.
22.15 Moesik dansa. .
22.45 Boenji-boenjian.
23.00 Toetoep.

7.32 Lagoe kebangsaan Be-

. landa.
8.00 Penghiboer hati.
| 9.30 Gamelan Degoeng
10.00 Pidato dan do'a.

”10.15, Massa-zang.

Silver

10.30. Serieus concert.
11.00- Nationaal concert.

17.20

7.30 Wilhelmus. Pemb.

ia kata boleh djadi toean
| Achmad Basoeki mendapat uit- |.setengah 6, poen sorenja kerap
schappij, sebab

10.00 Beberapa lagoe Belanda.

14.30
17.00
17.01
17.03

| lang, sekarang

assurantie-maat-

Wilhelmus. Pemb.
Wapenschouwing.

14.20 Berita Pers dan Oedara.

dah madjoe, pekerdjaan soeami

| keering » dari

'7.30
7.31

24.00 Toetoep.
Setasa30April.

oewang dan baroe sekarang itoe
oewang
tjelengan digoenakan.

SAEROEN.

Toetoep.

23.00 Lagoe Melajoe.

Bandoeng II 192 Batavia II

|

Swing music.

12.30
12.50.
13.20
13.33

' 6.00 Toetoep.

|

21.20

12.00 Orkest George

21.00 Wajang-Golek.
22.00

19.00

Selasa30April.

kantor soeaminja sekarang soe

berpendapatan

April.

Tanda waktoe.. Pemb.
Isi programma.
,
Aneka warna.
Taman pemoeda.
Dari Scandinavia.
Berita Pers dan Oedara.
19.25: Beberapa tango.
19.40 Militaire Willemsorde.
Dari plaat gramophoon.
20.05 Pemandangan oeinoem.
20.25 Omroep-Orkest.
Njanji nunu alfessan
chioni.
21.58 Koers.
22.00 Tanda waktoe.
22.01 Lagoe cowboy.
22.15 Cinema-orgel.

22.30
23.00

Pemb.

tjelengan

mempoenjai-

KAJA| | lain,

Oleh

April.

waktoe.

didalam kraton Solo.

| Njonja Soeparta
"MENDJADI

nama

Perkara ini beloem bisa men

Basoeki

: MENDADAK

mentjari

Tanda:

45

“17.03 Isi programma.
17.05 Lagoe Batak.
18.30 Lagoe Hindustan dan
Urdu.
:
oemoem.
Pemandangan
19.00

Pekerdjaan commissionair itoe

ada

jang baik,

“17.00

dan ongkos itoe boekan sedikit.

jalankan dengan baik-baik.
'Berhoeboeng dengan hal itoe
'semoeanja,
maka — Bestuur

Semanan

Senen29

kewadjiban-

jang biasa, ialah mengadakan
| perhoeboengan antara saudagar

3

PMH

197,

nja dengan sebaik-baiknja. Keterangan jang begitoe itoe, tjoema
| dapat diperoleh dari pihak teng| koelak jang banjak mempoenjai
perhocboengan didalam
negeri
dan diloear negeri dan jang dapat membajar ongkos organisasi
oentoek mentjari keterangan itoe

minan itoe baik djaminan beroe

,,Galoeh

II 192, Batavia II

Bandoeng

itoe perloe ketera-

mendjalankan

Soenda

Pakoean”.
Berhanti.

TIMOER
NIROM
PENJIARAN
Penjiaran: Djawa Barat
Bandoeng II 192 dan III 50
' Batavia II 197

ngan jang sangat loeas dan pen“ting-penting
tentang
hal
itoe
semoeanja, soepaja Bestuur da-

sar dan bila hendaklah mendapat djaminan sebanjak-banjak-

oeangnja

24.30

dibeli

adaan pasar diloear negeri. Be-

dioeroes oleh

| jakin, bahwa

| 21.00 Gamelan

pembelian

ngan djalan lisan, maoepoen dengan djalan soerat, telegram dan
telepon, boekan sadja tentang ke
adaan pasar beras didalam negeri, melainkan djoega tentang ke-

. Soepaja mengerti apa sebabFonds itoe
ja, maka Bestuur
gambil sikap jang begitoe,
berlasiali diketahoei, bahwa per

dengan sempoerna.

beras

per-

Senen29

Intermezzo.

7.30 Orkest.
8.30 Njanjian Henk Viski.
8.50 The Band of H.M.
Colstream Guard.
9.06 Accordeon-muziek.
9.30: Piano-dan Cello.
9.50 Lagoe2 marsch Belanda.
10.15 Draai-orgel-muziek.

12.00 Cinema-orgel.
112.20 Vocalia.

17.00
17.00 Keterangan
Agama-lslam
17.01
17.30 Krontjong orkest ,,Lief
117.03
Souvenier”.
18.00
20.30 Lagoe Tiong Hoa.
18.30

rangan jang sempoerna, baik de-

pi hendaklah diingat jang terseboet dibawah ini:

koekan

de-

Makelaar itoe djoegalah jang
soedah bertahoen-tahoen lamanja
memberi bantoean kepada Goebernemen dengan memberi kete-

tidak adil, teta-

'kara jang mesti

diminta

oentoek

karena

Seberang
' makelaar.

1g hat sepintas: laloe permintaan itoe

boekan

Harmonium orkes
Sinar Boelan”.
14.00 Berhenti.

kalau mereka

itoe toeroet djoega

pai 2:-— atas 25 m. Soerabaja III
196, Semarang 122, Malang, Djokja
181, Solo 188, Tjepoe.

10.00 Lagoe Mana soeka.
11.00 Proef-uitzending

'nair terseboet diatas tidak dapat
adil,

va: Soerabaja 131 dari 7.30 sam-

24.00 Berhenti.
"Stella sak0Apral

lebih besar lagi, ialah commissio-

antjam kehidoepannja oleh atoeran itoe, karena itoe menoeroet
p sndapatnja mereka itoe hendak-

h

20.00 Gamelan Djawa.

oendang-oendang.

mengatakan

. PROGRAMMA NIROM.
Penjiaran Barat.
Archipelz.
99 dari 11.— t.m. 12.-—
| atas 205 m. West-Java: Batavia
125, Bandoeng:120, Buitenzorg 182,
Cheribon 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, Oost dan Midden-Ja-

19.25 Lagoe Belloni.
19.30 Lagoe Soenda.

Tetapi lain
ngan administratie.
dari itoe ada lagi keberatan jang

bangsa

commissionair

' 7.25

Hindustan.

18.30 Lagoe Ambon.
19.00 Pembatjaan dari s.k.

karena kewa-

lah keberatan berhoeboeng

1.00 Toetoep.

18.00 Lagoe Arab.

Keberatan terseboet diatas ia-

s.k. Tionghoa-Melajoe, beberapa

20.30 Krontjong.

Dil

. Menoeroet

-

?

:

soempah.

Lagoe

Pemb.

6.04 Berita pers.
6.25 Programma roepa2.
7.05 Berita Pers.

Kromong.
17.30

djiban dan pekerdjaan makelaar
dengan teliti
ada diterangkan
, dalam

-

waktoe.

|

Ungu

dengan perantaraan makelaar jg.

makai tenaganja

Apri

Tanda

Gis

Aang Aga Bi NP oyases esa
beganajanti

sras dari tempat jang berkele-|
han hasil berasnja dan membaanja ketempat jang berkekoe- |
gan dinegeri kita ini. Adapoen
belian beras itoe dilakoekan|

6.00

22.00 Studio-toneel.

vidAra

Se-lasaIOAp
ti.

me-

ngadap kantor belasting dan ge
meente di waktoe siang dan sorenja mengadakan pembitjaraan dengan
orang-orang jang

MEDICIJN

mengoeasakan

pada

Djikalau

soeaminja

poelang

laloe masoek

di kamar

toelis-

nja,

Basoeki

njonja

mengganggoe,

ia katanja.

ta'

ia hanja

maoe

mem-

poenjai kewadjiban sediakan-si
garetnja, air-teh,
kadang-kadang koeweh.
Sesoedah
itoe
ia masoek kamarnja, tidoer.
Kesajangan dan perhatian toe
an Achmad Basoeki kepada isterinja tidak .ketjiwa soeatoe
apa. Marah-marah ta' ada, ma

lah sering sekali

menjatakan

perloe ditambah boedjang lagi,
tetapi isterinja djawab tidak per
loe.
Tidak
lain
siang
dan
malam
njonja Basoeki mendoa
dalam
hati
biarlah
kemadjoean
kantor
soeaminja teroes, toean Achmad Basoe

IMPORT SAM TAK CO,
Toko Tiga No. 64, Batavia.

ki dalam
djangan

P

sehat selama-lamanja
ada

rintangan

SUNSET KS

|

Bandoeng II 192, Batavia II 197 ,
P.M.H. 45, P.M.N. 29

89.82 M.

Senen29

membeli | lau tengkoelak jang begitoe itoe
tidak dipakai tenaganja dan Bestuur Fonds merasa wadjib me

. negeri ataupoen

gelombang

17.00 Lagoe Gambang

Maksoed itoe didjalan-| lak jang begitoe, ialah tjoema
aa
n dengan membeli beras dari makelaar. Soenggoeh salah, kaloear

8

SN

an kata sea

belian beras itoe dilakoekan oaa
jang diangkat
Pemerintah telah menga-| “leh tengkoelak
| Noedingsmiddelenfonds| dan disoempah oleh Pemerintah
s oentoek persediaan ma-- dan jang administratienja me8 oentoek mengoeroes ke- noeroet cendang-oendang boleh
makanan dalam keadaan dipakai sebagai boekti. Tengkoe

21.50 Lagoe Melajoe.

V.O.RO.

,
roepa2.

soeatoe

apa.
-Pada satoe hari, ingat doea
hari lagi adalah hari weton tahoenan njonja
Basoeki, toean
Achmad Basoeki ingin oendang

Na

Zender

| 22.15 Programma
23.00 Toetoep.

Ha AA

annga
lenfon

21.00 Phohi-relay.
21.10 Cello-recital.

Negaran.

familie-familie
boeat doedoekdoedoek rajakan
itoe verjaardag njonja Basoeki. Ini niatan

toean Achmad

Basoeki

boellit

dan oendangan kepada familie
Soeparta dan Kadiman terkirim, diharap semoeanja datang
pada hari malam Kemis depan.
Semoea
familie datang, dega anak2nja.
Perobahan
perkakas di roemah
hampir
ta'
nampak,

meskipoen

kantor

toe-

an Achmad Basoeki soedah gan
ti bagoes dan di tempat ramai. '
(Akan disamboeng)

..... “na

