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   | PERSIAPAN BEGROOTING.— € 

AHOEN 1940 beloem terbenam. 
Bahkan baroe sadja lahir. Boc- 

kankah hari ini masih tg. 10 Januari 
. 1940? Soenggoehpoen demikian orang 

. soedah repot pasal pembikinan ren- 
tjana begrooting negeri oentoek tahoen 
1941. 
Bisikan jang telah sampai pada ki- 

ta penting ringkas begini: 
s Kepada tiap-tiap departement telah 

“ dimadjoekan desakan, soepaja lekas 
' Mekas moentjoel dengan oesoel atau 

"saran jang bertalian dengan rentjana 
““begrooting 1941. Pedoman jang ha- 
.roes dipakainja ialah hemat, he- 

. mat dan lagi hemat aliaS................ 
zuinig. 5 

Soenggoeh soeatoe pedoman jang te- 

rang tetapi bersifat karet se- 

mata-mata. Seorang kepala departe- 
ment jang tjakap serta tjerdik, berani 

serta tadjam penanja dan tangkas bi- 

tjaranja akan dapat menolak tiap-tiap 

bezuiniging. Misalnja dengan .alasan 

"YAN “. tidak bisa, bertentangan de- 
ngan kepentingan dienst. Dari itoe ba- 
ik boeroeknja,  madjoe-moendoernja 
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boeat - bagian tidak sedikit bergan- 
ceng pada siapa jang mendjadi 
recteurnja. Inilah antara lain-lain 

ang  menjebabkan kita selaloe men- 
desak, soepaja  oesaha Indonesianec- 
ring dilakoekan dengan programa jang 
tertentoe. Sampai saat ini beloem 
didapati seboeah departement jang di 
kepalai oleh tenaga Indonesia. 

Sehingga soeara Indonesia tidak 
bisa diperdengarkan dalam persiapan 
rentjana begrooting negeri. Betoel 
ada Volksraad dan betoel djoega ada 
Raad van Indie, tetapi kedoea-doea- 

nja itoe praktis hanja membitjara- 
kan apa jang soedah ,dimasak” lebih 
dahoeloe oleh masing-masing depar- 
tement. Dan dengan sendirinja ham- 
pir semoea pembitjaraan (baik ber- 
sifat kritik maoepoen penolakan ke- 
ras) hanja mengenai koelitnja saha- 
dja. Apa bedanja dengan begrooting 
stadsgemeente, atau provinsi. Setali 
tiga oeang. Jang haroes menjiapkan 
betoel College B & W (ini jang me- 
ngenai stadsgemeente), sedang jang 
haroes mengesahkan betoel raad, te- ' 
tapi jang mendjadi ,,diktator” disi: 
toe praktis sekretaris dengan dienst- 
hoofdennja. Sekretaris itoelah jang 
memberikan bentoek dan tjorak pa- 
da rentjana begrooting. 

Baik burgemeester maoepoen B & 
W apalagi raad soedah menerima. 
»masaknja” dari sekretaris dan pada 
waktoe ,,memakannja” hanja bisa 
bersoeara: ini enak, itoe koerang 
atau tidak enak, ini tawar, itoe asam 
dan sebagainja! 

Dari itoe tidak adanja tenaga In-, 
donesia jang mendjadi sekretaris 
stadsgemeente pada hakekatnja lebih 
meroegikan pihak Indonesia daripada 
adanja burgemeester Indonesia. Per- 
sis seperti.tidak adanja tenaga Indo- 
nesia jang mendjadi directeur depar- 
tement lebih meroegikan pihak In- 
donesia daripada adanja lid Indone- 
sia dalam Raad van Indie. Soedah 
barang tentoe, jang kita kehendaki: 
semoea pangkat dipegang oleh tena- 
ga Indonesia. 

Dengan oeraian sekarang ini kita 
sekedar meminta perhatian sidang ra 
mai terhadap bagian tenaga Indone- 

sia dalam persiapan pembikinan ren- 
tjana begrooting negeri dengan bagi- 
an2nja. Notes kita dalam garis-garis 
besarnja ialah : 
. Jang mengenai negeri: tidak ada 

1 Sagar departement orang Indone- 
'sia! 

' Jang mengenai stadsgemeente: ti- 
dak ada sekretaris orang Indonesia! 

Jang mengenai provinsi: tidak 
ada sekretaris orang Indonesia! 
' Hanja jang mengenai regentschap 
didapati sekretaris Indonesia. 
“Dan tenaga ini haroes membagi- 
bagikan dirinja. Separoh mendiadi 

- sekretaris R. R. dan separohnja lagi 
.mendjadi sekretaris boepati sebagai 
amtenar B. B. Padahal pekerdjaan 

| sekretaris R. R. tidak alah berat dan 
"|. banjaknja dari pada pekerdjaan se- 

kretaris stadsgemeente. 
Kesimpoelan ! 

». Walaupoen soedah ada Volksraad, 
| Stadsgemeenteraad dan  Provinciale 

Raad, dalam pembikinan begrooting 
negeri, stadsgemeente dan provinsi 
bagian (aandeel) Indonesia praktis 
tidak ada dan kalau ada sedikit seka 
li. Ini bertalian dengan soesoenan pe 
gawai jang tinggi-tinggi disitoe, jang 
praktis meloeloe terdiri atas tenaga 
boekan Indonesia.” 

  

    

      
   

            

  

            

  

                  

   

   
   
   
   

   

  

   

    

      

  

   

     
    
      

    
    

    

   
     

     
   

  

   
   
   

    
   
   

   

          

      

' soesoenan dan pekerdjaan departement | 

. EROPAH MEDAN BARAT. 
  

Amsterdam, Selasa (Reuter): 
Kapal pengangkoet minjak kepoen 

Pesawat Djerman itoe terbang 
dahnja dan 

babkan pipa2 minjak meletoes, mesin2 
roesak djoega. 

mesin, tetapi katanja tidak dikena. 

njerang2, dan pelepas tembakan itoe b 
nja. Tetapi tentang ini soekar oentoek 
narannja. 

Londen, Selasa (Reuter): 
Komisaris tinggi dari Nieuw 

Nieuw Zeeland. 

kepoenjaan Inggeris. 
mempoenjai contingent di Inggeris. 

MAKLOEMAT PAGI. 

Paris, Selasa (Reuter). 
Pada sepandjang malam diberba- 

gai medan perang patroeli moesoeh 
telah dipoekoel moendoer. 

TIADA BERITA PENTING. 

Berlin, Selasa (Transocean). 
Opperbevelhebber tentara Djerman 

mengabarkan, bahwa.pada 8 Januari 
selain gerak penjelidikan dan pener- 
bangan -tilikan disektor oetara dan 
Lnogtap oetara, tiada berita jang pen 
ing 

4 PEDATO CHAMBERLAIN. - 

“-Londen, Selasa (Anp). 
Di ,,Mansion house”, Chamberlain 

telah menjatakan, bahwa hasil pepe- 
rangan dalam waktoe 4 boelan ini me 
moeaskan. Lebih landjoet diterang 
kan, bahwa kini oentoek memba- 
ngoenkan perdamaian tiada lain jang 
lebih moedah dari pada memperloeas 
bersama-sama dalam lapang ekonomi 
tidak hanja antara Inggeris-Prantjis, 
melainkan oentoek seloeroeh Eropah 
dan seloeroeh doenia. Rakjat Djer- 
man haroes insjaf, bahwa mereka se 
laloe haroes memikoel tanggoeng 
djawab atas berlangsoeng teroesnja 
peperangan ini, seperti kekedjaman 
jang tertimpa oleh mereka. Sebagai 
penoetoep dioetjapkan oleh premier 

akan melakoekan pertempoeran de- 
ngan kegagalan menentang tentara 
Inggeris jang koekoeh dalam kepoe- 
toesannja. : 

KRISIS AKIBAT PERANG. 
LONDEN, Selasa (Havas). 
Dalam ,,Mansion House” Chamberlain 

masih memberi keterangan, bahwa Fin- 
land dapai pertanggoengan dari Ingge- 
ris, bahwa djawaban terhadap poetoesan 
Volkenbond itoe tidak hanja poera-poera 

sadja. 

' Krisis jang menimpa sebagai akibat pe: 

dalam kesdekaran ekonomi. Kekoera- 

ngan boeroeh karena mobilisasi mendja 
dikan keadaan jang boeroek. Kedjadi- 
an? pada hari ini meminta ketabahan 
bekerdja dilapang ekonomi dari rakjat 

jang ingin perdamaian jang tidak berse 
dia, lebih-lebih jang berkenaan dengan 
produksi sendjata perang. Kini diwadjib 
Ban, oentoek membikin alat sendjata se 
banjak moengkin. Dan terpaksa poela 
membeli sebanjak?nja dari loear negeri. 
Inggeris diwaktoe damai selaloe meme- 
noehi djandji?nja dan pada Wwaktoe ke 
keroehan ini akan diteroeskan poela pe 
menoehan itoe setelah keadaan jan diroe 
sak-roesak dapat dibangoenkan kembali. 

0... Makloemat malin. ja 

Paris, Selasa (Reuter). 
. 'Makloemat malam menerangkan 

tan Oetara, telah mendapat serangan dari pelempar bom Heinkel. Kini kapal 

itoe dengan selamat telah sampai di Amsterdam. 2 
dengan menoeroet awan jang sangat ren- 

mendjatoehkan 3 bostir bom. Jang dosa djatoeh ke laoetan, se- 

dang jang satoe-lainnja sangat berdekatan dengan kapal. 

Setelah itoe pesawat tadi menembaki kapal Inggeris dengan senapan 

Laloe kapal pengangkoet minjak melepaskan tembgkan2 tertoedjoe pe- 

Setelah itoe pelempar2 bom laloe menghilang lagi diawan. 

| BANTOEAN NIEUW ZEELAND. 

Zeeland, Jordan menerangkan, bahwa pe- 

merentah Nieuw Zeeland telah memberikan anti-tank-batterijnja kepada Ga- 

boengan Keradjaan asalkan sadja komandan dari batterij itoe dipoelangkan, ke 

Personeel dari batterij itoe terdiri dari 500 orang bangsa Nieuw Zee- 

land jang pilihan. Dimana waktoe perang timboel telah bekerdja ditentara 

Nieuw Zeeland itoe ialah satoe2nja dominion jang 

R.A.F. diperloeas di Peranijis 

itoe, bahwa pengoeasa jang boeroek |. 

perangan. mendjadikan Inggeris berada |- 

pada sepandjang hari telah terdjadi | 

F 

  

# 
Pesawat Djerman menjerang kapal 

Inggeris 

jaan Inggeris, jang berlajar di Laoe- 

. Hingga menje- 
diroesak dan installasi-radio dibikin 

erpendapat hasil dalam perlawanan- 
diboektikan dengan pernjataan kebe- 

Augustino Rosso poelang. 

Rome, Selasa (Transocean). 
Ambassadeur' Italia jang di Mos- 

kou, Augustino Rosso atas oendangan 
pemerentahnja pada 9 Januari telah 
sampai: di Rome. Kalangan Italia 
menerangkan, bahwa berita2 loear 
negeri - jang menjatakan Rosso 
telah dipanggil kembali, itoe tidak 
benar. Tanggal jang pasti pabila am- 
basadeur Italia di Moskou itoe akan 
kembali ketempat# kedoedoekannja 
kini beloem ditetapkan... . 

Amsterdam, Selasa (Reuter) 
Dalam liboeran Kerst ini Hitler te 

lah meninggalkan Berlin, Dan kini 
kanselir telah poelang kembali dan 
hari ini moelai lagi dengan mengada 
kan permoesjawaratan dengan pe- 
mimpin2nja bagian politiek dan mili 
ter. Menoeroet ,,Telegraaf” tidak be 
nar, bahwa dengan adanja peroe- 

     

dilangsoengkan persidangan pepera- 
ngan. 

Admiraal2, djendral2 dan politici 
selaloe memberikan rapport kepada 
Hitler tentang pekerdjaan sehari- 

Hitler haroes ambil poetoesan Hepat “5 

Bantoean Nieuw. Zeeland kepada Inggeris 
KAPAL MINJAK INGGERIS DI AMSTERDAM, 

sjawaratan itoe laloe dikatakan telah . 

harinja, jang sebenarnja haroes di- 
selesaikan diwaktoe liboeran. 

Soeal jang teroetama jaitoe jang 
mengenai sikap Djerman terhadap 
Zweden dan tentang peperangan di 
Finland. 

Dalam kalangan politik didoega de 
ngan segera akan didapat kemadjoe- 
an dalam soeal ini. 

Kepada Hitler djoega dipintanja 
soepaja mengambil kepoetoesan jang 
pasti oentoek merajakan hari tahoen 
jang ketoedjoeh dari Machtsergrei- 
fung pada tanggal 30 boelan ini. (ke- 
tika Hitler memegang kekoeasaan). 

Kalangan jang mengetahoei mene- 
rangkan, bahwa tidak akan dilang- 
soengkan Rijksdag. Djika perloe nan 
ti Hitler akan berpedato depan radio 
jang akan ditoedjoekan kepada rak- 
jat Djerman. - 

Didengar kabar, bahwa Kanselier 
Hitler di Berlin telah mengadakan 
permoesjawaratan penting jang ber- 
kenaan dengan perhoeboengan Djer- 
PATI dengan Italia dan Sovjet Roes- 
an. 

Pekerdjaan Usborne. 

Londen, Selasa (Reuter). 
Reuter mendengar kabar, bahwa 

berhentinja Usborne sebagai oppers- 
te consor jaitoe oentoek memangkoe 
djabatan mede-direkteur dari firma 
pembikinan kapal dimana mempoe- 
njai toedjoean membikin kapal2 oen- 
toek armada. 

  

PERINGETAN BAGI 
ROEMENIE. 

ROME, Senen (Reuter). Se- 

nator Virginia Gayda, kepala 

dari ,Giornale “WItalia”  oen- 

djoek dalam soerat kabarnja, 

bahoea baik Roemenie timbang 

nasehat boeat bikin ketjotjokan ' 

sama Hongarje tentang iapoe- 

nja kesoekeran-kesoekeran ter- 

ritoriaal, berhoeboeng dengan 

kepentingan dalam kalangan in 

ternationaal. 
Gayda menerangkan, bahwa 

voorstel dari Hongarjje boeat 

petjahkan soeal-soeal jang ter- 

gantoeng dengan djalan dami 

tida boleh didjadikan alesan 

oleh lain-lain negeri boeat egos- 

kan pemahaman setjara teroes 

terang dan pemetjahan jang 

adil dari soeal-soeal jang haroes 
dibereskan. 

Lebih djaoe ia toelis, ada ke- 

liroe sekali kaloe orang tida 

hendak singkirkan soeal-soeal 
jang masih bisa dibereskan de- 
ngan djalan dami. |     
  

Kabinet Belgia. 

Brussel, Selasa (Havas). 
Pada hari ini kabinet reorganisasi 

telah wmelangsoengkan sidang jang 
pertama, dimana diperbintjangkan 
soeal politiek oemoem pemerentah 
terhadap keadaan internasional. Ter- 
istimewa tentang soeal kaoem boe- 
roeh tambang jang poetoesannja sa- 
ngat diperloekan berhoeboeng dengan 
keadaan kegentingan ini. 

(Lihat samboengan dipagina 3)   
PEDATO LESLIE BURGIN. 
  

Tidak seorangp 

Londen, Senen (Havas): 

Minister persediaan dari Ingger 

lam basa Perantjis jang ditoedjoeka 

rangkan, bahwa tentara Inggeris j 

kirim ke Perantjis, tetapi 
apa jang dipakainja. 

Peperangan ini, 
dari Inggeris. Dengan kegirangan 

Perantjis telah didapat sepakat kata 

ber pendapatannja. 

lam peperangan ini. 

pin2 Inggeris, 
Seperti diketahoei, pada sanoeb 

akan mendapat kemenangan dalam 

passe pas!”   
jang 

hanja meroepakan bagian depan belaka. 

la berkata, bahwa tentara Inggeris ah b « 

nja pehak Djerman akan merengoet djika melihat banjaknja tentara itoe. 

Moesoeh Inggeris djangan hanja memperhatikan banjaknja tentara jang di- 

haroes djoega ketahoei alat sendjata dari kwaliteit 

»ON NE PASSE PAS!” 
oen dapat lolos. 

Leslie Burgin ketika berpedato da- 

kepada bangsa Perantjis telah mene- 

dikirim kemedan perang barat itoe 

is, 
n 

tiap hari bertambah besar, dan kira- 

katanja akan meminta tenaga keoeangan sepenoeh2nja 

dikatakan, bahwa antara Inggeris dan 

oentoek mempersatoekan masing2 soem 

Olehnja dikatakan, bahwa indoestri Inggeris bekerdja 

siang dan malam oentoek dengan kejakinan mengharapkan kemenangan da- 

Goena mempertjepat programma toedjoean jang ditetapkan oleh pemim- 

maka indoestri2nja diserahkan oentoek pekerdjaan itoe. 

ari Inggeris tetap menebal kepertjajaan 

perdjoeangan ini dengan poela sebagai 

penoetoep pembitjara itoe mengoelangkan sembojan jang berboenji:.,,On ne 

(tidak seorangpoen dapat lolos!”) 

    

EROPAH MEDAN TIMOER. 
  

Pehak Finland masih teroes beraksi. 

Helsinki, Senen (Reuter): 

Kekalahan besar jang baroe2 

ini didapat oleh pehak Roes —se- 

bagaimana telah diwartakan — se 

bahagian besar disebabkan, kare- 

na orang  mempergoenakan ba- 
njak alat2 perang, jang soedah 

dapat dirampas dari divisie Roes 
ke 163, jang padami 
laloe ini dapat di 

Disamping lainnjaisangat bo- 
leh djadi disebabkan, karena ,,pa 
.soekan boenoeh diri”? soedah da- 
pat meroesak djalanan kereta-api 
“antara Soumussalmi dan Uhtuo, 
“sehingga menjebabkan tertimboel- 
snja bahaja kelaparan diantara o- 
rang2 Roes itoe. “ 

' Sementara  itoepoen  diwartakan 
djoega, bahwa  pehak Roes ditanah 
jang sangat boeroekritoe masih teroes 
meneroes berdiam didekat Parsamon- 
seik dan selaloe masih teroes meneroes 
beroesaha oentoek menjemboenjikan di 
ri dibelakang alat? mesin jang menge 
peeng mereka itoe. 

Ketika itoe pehak Finland melakoe- 
| kan aksinja dengan mempergoenakan 
pesawat2 terbangnja dan soedah ber- 

   
   

   

baroe dikoempoelkan disitoe. 
Beberapa tank2 kepoenjaan pehak     

    

     

tentara bagian patroelinja. 
bertempoeran jang menjolok dari 

tidak bisa keloear Ia 
    

3    Ig aa ti .h 

hasil mengoesir pasoekan2 Roes jang. 

'Roes soedah terperosok didalam es dan | 
'i dari es, ketika | 

    

Teloek Voukijaervi dihoedjani dengan 

beberapa boetir bom, sedangkan keti- 

ka itoe beberapa orang serdadoe ka- 

ram. 

Pehak Roes ini dirintangi oleh be 

berapa senapan2 mesin kepoenjaan 

Roes sendiri dan djoega oleh beberapa 

tembakan dari pehak Roes, dan dihoe- 

djani beberapa bom oleh pehak Roes 

sendiri, jang didjatoehkan oleh bebe- 

rapa pesawat2 terbang Roes, pesawat- 

pesawat mana jang beloem selang be 

rapa lamanja ini soedah dirampas 9- 

leh pehak Finland. 

Pertaroengan dimedan Salla masih 

teroes. 

Helsinki, Selasa (Tr.-Oce- 
an): 

« Pagi ini keadaan dimedan pepe- 

tangan Roes-Finland, djika diseli- 
diki “dengan soenggoeh2,. orang 
bisa menarik soeatoe kesimpoelan, 
bahwa pertaroengan2 jang dila- 

koekan dimedan peperangan Salla 
itoe masih tetap berdjalan teroes. 
Poen disebelah Oetara dari Da- 
nau Ladoga orang soedah men- 
datangkan bala-bala bantoeannja 

lagi dan disamping itoe dapat poe. 
la diwartakan, bahwa medan pe- 
perangan Karelia pada waktoe se- 

| karang ini dalam keadaan soenji 
senjap. Na 

. Ketika itoe @       

  

  

Menewaskan diri dengan alat 

perangnja sendiri 
Roes menoendjoekkan aksinja di 

Finland-Selatan. 

Pertaroengan, jang terdjadi di- 

dekat Raatevaara, boleh diang- 

gap sebagai soeatoe kemenangan 

jang diperoleh oleh pehak Fin- 

land. 
Adapoen pertaroengan jang ter- 

djadi dimedan peperangan ini sOe- 

dah kira2 4 minggoe lamanja. Pe- 

hak Finland disini soedah sama 

jakin, bahwa mereka ini soedah . 

tentoe akan mendapat kemenas 

ngan. 2 

   6000 orang Roes tewas. 

Ketika itoe diwartakan djoega, bah 
wa ada 6000 orang Roes jang tewas, 
“sedangkan dipehak Finland hanja ada 
Tg orang. Kira2 1000 orang soedah 
tertawan. 

Gerak Roes jang teroes-meneroes 
'madjoe, jang terdjadi pada hari2 per- 
tama didalam boelan December 1939, 
menjebabkan poela, bahwa pehak Fin 
land teroes-meneroes dapat dioendoer 
kan, dimana pehak Finland itoe ber- 
oelang - oelang mendapat kekalahan 
djoega. 

Didekat Suomussalmi, pehak Finland 
moelai. memperkoeatkan dirinja lagi, 
tetapi ketika itoe pasoekan Finland 
jang baroe memperkoeatkan diri ini, 
soedah ' berhadap-hadapan lagi  de-   

. ngan pasoekan2 Roes jang lebih koe- 
Ta 

daripada jang moela2 tadi. 
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KOSONG. 

IDALAM. zaman sekarang ini 

roepanja soedah- lazim, bahwa 

apa jang diharap-harap orang, tidak 

terdjadi, sedang jang tidak diharap- 

harap, moedah terdjadi. 

Demikian halnja dengan isi pedato 

perdana-menteri Inggeris jang. ter- 

masjhoer sebagai pentjegah bentja- 

na perang itoe, jani Sir N evile Cham 

berlain. 5 Wa 

-. Inggeris gadoeh, sebab Hore Belis 

'ha, menteri peperangan dipetjat dari 

djabatannja. Hingga pada sa'at ani 

beloem diketahoei orang akan sebab 

— sebabnja. Ia berselisih paham dengan 

Ohamberlain- poen tidak, dan kata- 

nja, tidak poela pernah ada perselisi- 

han sama sekali antara. kedoea ahli 

negara itoe. : 

Soedah. barang-tentoe, kalau ta 

ada selisih paham maka doegaan 

orang antara Chamberlain dengan 

Belisha tentoe ada persatoean Pa- 

ham, - dan persatocan ASUS. Kalau 

Belisha toch satoe paham dengan 

Chamberlain, apa sebab ia diminta 

meletakkan djabatan, sedang Cham- 

berlain tidak? Kalau memang tidak 

ada perselisihan paham atau kesala- 

han Belisha, apa sebab diminta melc 

takkan djabatan oleh Chamberlain 

sendiri? P 

Padahal melihat nama Belisha itoe 

ia seorang menteri jang paling pe- 

poeler di Parlement Inggeris, bahkan 

djoega terkenal namanja sebagai 

menteri jang oeloeng boeat keloear 

negeri. ' 

Satoe-satoenja hal boeat bisa me- 

metjahkan teka-teki di Inggeris itoe, 

ialah karena pemimpin2 bala-tentara 

Inggeris tidak soeka dibawah pimpi- 

1 nan Belisha, sebab dahoeloe Belisha 

jk - memetjat beberapa orang opsir jang 

Ki . tinggi-tinggi. 

#-sraDan 
“Dmimpin tentara itoe masih berhati 

kini roepanja pemimpin-pe 

panas terhadap persoon Belisha, se- 

..hingga membahajakan tentara Ing- 

'geris sendiri, jaitoe siapa tahoe, bo- 

leh djadi ada antjaman, bahwa ka- 

lau Belisha tetap diatas mereka, ma 

ka mereka akan keloear dari djaba- 

tannja “atau: sebagainja? Padahal! 

djika diingat, bahwa Belisha 'itoe se- 

orang Jahoedi jang sangat besar naf 

soenja “bocat meroentoechkan Nazi, 

tentoenja juist dialah jang boleh di- 

kata: the right-man in the right pla- 

ce” dalam. keadaan perang sekarang 

mi. 
. Tetapi Chamberlain moengkin me- 

lihat bahaja, djika Belisha diboleh- 

kan teroes .doedoek dalam kementeri- 

ar peperangan Inggeris. 
« Menoeroet pedato jang diocetjapkar, 

kemarin, althans berita jang berasal 

dari Havas dan Reuter, sama sekali 

ia-tidak merembet soeal Hore Belis- 

ha. Entah berita tentang hal itoe di- 
censuur, entah bagaimana, tetapi 
hingga saat kita menoelis ini, dari 
p€dato Chamberlain jang tiba disini 

hanjalah jang berkenaan dengan ban 

toean kepada Finland belaka, dimana 

-dinjatakan bahwa  Inggeris tetap 

'koeat niatnja memberikan bantoean 

nja. kepada Finland, jang nampak 
kimi makin lama makin koeat itoe. 

Kalau benar memang Chamberlain 

tidak memberi keterangan tentang 
Belisha, maka terang ia akan bero- 
leh tjela jang tidak sedikit dinegeri 
Inggeris sendiri, karena seloeroeh 

“bangsa Inggeris boleh dikata ingin 
mengetahoei apa gerangan - sebab- 
sebabnja menteri Hore Belisha me- | 
ninggalkan djabatannja itoe. " 

. Spedah tentoe pedato perdana men 
teri Chamberlain laloe dianggap ko- 
song. Se 

“.' Boeat dilocar Inggeris, peristiwa2 
“di Inggeris itoe menandakan bahwa 
' pada dewasa ini ada  kegontjangan 

dalam kabinet dan dalam hati sanoe- 
ari rajat Inggeris. : 

“Maka “ketjoeali 'itoe, segala apa 
jang dipedatokan oleh Chamberlain 
tentang kekoekoehan niat “Inggeris 
oentoek memberi pertolongan Ie 
Finland terang, bahwa negeri-neg 
sjarikat itoe tidak hanja — bertimd 
goena mentjoekoepi kepoetoesan Vol- 
kenbond, tetapi teroetama sekali me- 
reka chawatirn akam bahaja Roeslan 
boeat diri Baen Geo 

tentoenja, bahwa di- 
2 Inggeris itoe negeri 

Imperialistisch berkedok demokrasi, 
sedang dimata Djerman Inggeris itoe 
negeri perkakas Jahoedi jang djoega 
berkedok demokrasi, sehingga - Ing- 

    
    

   

    

    

geris itoe meroepakan satoe moesoeh | 
boeat Roeslan dan djoega boeat Djer 
man. Tidak heran bahwa antara Sta 
lin dengan Hitler visa diadakan, per 
sahabatan, sebab pada hakeka 
doea orang itoe sama-sama 
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SEMBAHJANG IDIL ADHA. 

Sebagaimana -oemoem mengetahoci 

di Djakarta sebeloem Lebaran telah di 

bentoek satoe comite dari perkoem- 

poelan2 Islam disini oentork beroe- 

limin, sokongan dari segala fihak dan 

kegiatan Comite oesaha itoe soedah 

mendapat -hasil baik dengan beroepa 

koendjoengan pada waktoe Lebaran 

itos k.l. 15.000 orang. 
Dioega oentoek hari raja 'idil Adha 

jang djatoeh pada hari Minggoe tg. 21 

Januari ini, Comite soedah dan se- 

dang mengoesahakan poela merajakan 

hari besar itoe seperti diwaktoe Le- 

baran. Dengan pasti kita mendengar 

berita, bahwa dari pihak B. & W. ti- 

dak berkeberatan osntoek mengadakan 

sembahjang itoe ditanah lapang Singa. 

Hanja dari Hoofd van Plaatselijk Be- 

stuar djawaban beloem diterima. 

Disamping 0esaha sembahjang itoe 

Comite sedang giat bekerdja oentoek 

mengoempoelkan korban sebagai oe- 

patjara sesoedah sembahjang, goena 

dibagikan kepada kaoem fakir miskin. 

Djoega oentoek chatib dan imannja Co 

mite telah dan sedang mengoesahakan 

       
       

mentjarinja,. 
Oentoek imangja Comite telah ber- 

hoeboengan dengan Said Habib Aii 

. Isa, jang kedoea- 
nja menjetoedjoei 

sembahjang ditanah lapang terseboet. 
Hanja oleh karenarkeadaan mereka di 

waktoe jang soedah2 tidak dapat toe- 

roet. 
Melihat kegiatan Comite kiranja sem 

bahjang j.a.d. ini akan mendapat lebiti 

banjak perhatian dari jang soedah2. 

Oentoek mereka jang berkepenti- 

ngan, . adres Comite ialah Matraman- 

weg 19 atau Def. lijn v.d Bosch 131. 
ANTARA”). 

—0— 

Cambridge Section. 
Diboeka bselan 
bruari j.a.d. 

Nama dan keadaan peil dari Seko- 
lahan Inggeris Tutorial Academy: -di 

Pasar,Baroe kiranja ta' asing lagi ba- 

gi oemoem. Dibelakang hari ini per- 
mintaan telah diadjoeran kepada se- 

kolahan tsb. oentoek mengadakan ba- 
hagian CAMBRIDGE jalah satoe se- 

kolahan jang: meroepakan satoe djem- 
batan ke'sekolahan tinggi Inggeris. 
Oentoek oesaha ini akan mendapat ban 

tocan dari seorang keloearan Universi- 

ty Madras, T. KE. Ka 1, B.A., disam- 

ping goeroe2 jang soedah ada seka- 

rang. Adapoen vak2 jang akan dia- 
djarkan, selain vak2 oemoem, jalah ba 

hasa2 Tionghoa, Tamil dan Belanda. 
Selandjoetnja- kita persilahkan mem 

batja advertentie ini hari dilain baha- 
gian. 

Alhabsji dan RK 
nja dalam prift 
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An 
H.B.S. 

Berhoeboeng dengan berita tentang 

reorganisasi H.B.S. di Indonesia, ma- 
ka Onze Stem menoelis: 

Goena soal ini menoeroet kita adalah 

perloe sekali, kalau anggauta2 kita 

kongres telah memoetoeskan oentoek 
membentoek komisi, jang mempoenjai 
pekerdjaan oentoek menjelidiki mengi- 
si atau mengoebah sama sekali soesoe- 
nan M.O. di Indonesia ini perloe atau- 
poen tidak dan moengkin ataupoen ti- 
tak. 

Komisi itoe dibentoek oleh H.B. Ha- 
silnja akan dioemoemkan didalam tem- 
po 2 boelan paling lamanja. : 

Adapoen dasar2nja soedah. mendja- 
.di terang bagi tiap orang. Komisi 
itoe meloeaskan pekerdjaannja. Poen 
jang dikerdjakan ialah penghoeboe- 
ngan antara L.O. dan M.O., oleh kare- 
na menoeroet pendapatan komisi itoe 
hal ini adalah berhoeboengan dengan 
kegagalan jang banjak dilapangan se- 
kolah menengah. 

Lagi poela komisi telah mempeladja- 
ri organisasi dari M.O. di Indonesia. 
Memang betoel oesoel dari tjabang Be 
tawi masih beloem begitoe djaoehnja, 
tetapi komisi mempoenjai pendapat, 
bahwa waktoe inilah makin terasa per- 
loenja dari pada soedah2, oentoek mem 
perhatikan benar2 soal. organisasi 
tadi. 1 

—I—— ee 

Congressisten P.S.LI. 
Berhoeboeng dengan akan adanja 

Madjlis Tahkim (kongres) Partij Sja- 
rikat Islam Indonesa dilang 
soengkan di Palembang pada tanggal 
20 sampai 28 Januari 1940, maka me- 
noeroet 'instroeksi poetjoek-pimpinan 

       
Wktator. 

.Partij terseboet, semoea oetoesan dari 

ia 'Selebes, Djawa Timoer, dan 
Djawa Tengah serta Djawa-Barat se- 
moca 

NG 
           

  

    

   

. dipersilahkan singgah dikdia 
rta selaatnja tanggal 17 Januari, 

ertolak bersama-sama ke Pa- 
   

2 1 €sok harinja. 1 
ik besarnja partij ini, pasti a- 

kan banjak sekali jang akan bermalam 
dikota ini. i   

    

saha mengadakan sembahjang dilapa- | 

ngan. Berkah perhatian kaoem Moes- | 

(dari "LE.V.) diperingatkan, . bahwa: 

  —- 

JAVASCHE OOSTPANNEN FABRIEK. 

  
Tanggal 2 boelan ini telah dilakoekan oepatjara pemboekaan paberik koeali jang kedoea kepoenjaan toean Lie 

Tjiauw Yo, letaknja di Goenoeng Sahari. Poen Kongsol Djenderal Tiongkok, Kah, di Betawi ini ikoet ha- 

dir (ditengah badjoe hitam) diantara tamoe-tamoe. 
  

HORE BELISHA TERLALOE 

DEMOKRATIS? 

Dari pihak Djerman diterima oe- 
raian seperti berikoet 

Keloearnja menteri peperangan se 
masa masih hangatnja perang, ada- 
lah soeatoe kedjadian jang mempoe- 
njai arti jang loear biasa sekali. Apa 
lagi kalau kemoendoerannja menteri 
itoe diikoeti poela oleh berlaloenja 
menteri propaganda. Sebab orang 
inilah jang .mempoenjai peker- 
djaan mengoemoemkan pekerdjaan2 
dilapangan militer dengan hasil2nja. 
Poen haroes membenarkan apa2 jang 
salah mengoemoemkannja. Berhoe- 
boeng “dengan kedjadian demikian 
ini, maka dengan sendirinja orang 
menjangka, bahwa dibelakang lajar 
tentoelah ada hal2 jang koerang se- 
dap, jang penting sekali. Sebab se- 
waktoe negeri didalam kesoelitan ini 
pergantian pimpinan itoe didalam 
lasjkar adalah koerang pada tempat- 

nja. Kn Hae : 
Menteri peperangan Inggeris, Ho- 

re . Belisha serta. menterinja goena 
pemberi penangan. Mac Millan, 
pada tanggal 5 Januari jang laloe, 
dengan mendadak telah mengoen- 
doerkan diri, setelah mengadakan 
pembitjaraan dengan perdana men- 
teri. Pa 

Soerat2 kabar di Londen mengoe- 
moemkan peroebahan didalam kabi- 
net Inggeris ini dengan kepala2 jang 
besar sekali. Poela tidak merahasia- 
kan kegemparan dan terkedjoetnja 
orang, jang disebabkan karena keloe 
arnja Hore Belisha dari kabinet itoe. 
Soerat2 kabar itoe bertanja, apa se- 
bab orang jang demikian besar dja- 
sanja “dan mendapat kepertjajaan dari 
parlement dan peroebahan2nja jang 
besar dan banjak itoe tidak menda- 
pat kritik, sampai dikoerbankan be- 
gitoe? 3 

Soerat kabar ,,Press Association” 
menjampaikan kritik berhoeboeng de 
ngan berita tadi: ,,Pengoemoeman 
dari keloearnja menteri Hore Belis- 
ha mengedjoetkan sekali kepada ah- 
li2nja militer jang bekerdja pada 
pers, sebagai letoesan bom jang ma- 
ha hebat. Sebab tidakkah mereka 
itoe dengan teliti sekali mengikoeti 
segala peroebahan, jang diwaktoe 
belakangan ini diadakan didalam ke- 
menterian (ministerie) peperangan? 

Oedara didalam kementerian itoe 
didalam arti jang sesoenggoehnja 
adalah dibikin revolusioner dan me- 
noeroet pendapat orang banjak re- 
volusi itoe n 

jang pasti benar. 
,Pada waktoe ini tidak ada tempat 

goena orang jg. kosong kepalanja jg. 
memakai monocle dan jang mempoe- 
njai tjita2 soepaja toeroenannja soe- 
boer dan madjoe dalam masjarakat.” 

.Soerat kabar ,,News Chronicle” 
menoelis: Waktoe belakangan ini ba- 
njak sekali bisikan2 jang tersiar dan 
'koerang sedap'terhadap menteri pe- 
perangan. Bisikan2 itoe didapati di- 
kalangan2 tinggi”. 

Havas mengabarkan dari Londen, 
bahwa oesaha menjempoernakan ke- 
demokrasian jang dilakoekan oleh 
Belisha itoe sebagian besar soedah se 

      

     

tan jang keras sekali dari kalangan 
jang kolot. Mereka. ini mempoenjai 
pendapat, bahwa oesaha ,,membikin 
modern” dikalangan pembelaan ne- 

oentoek kepentingan 
nakan kedemokrasian dilingkoengan 
lasjkar” dengan adanja pergantian 
opsir2 jang tjakap oleh opsir2 jang 
koerang pengalamannja. : 

,menjempoer- 

    

  

  
    

lesai. Oesaha ini mendapat dampra- 

geri Inggeris oleh Belisha itoe tjoe- | 
ma goena sinarnja keloear sadja dan |   

Teranglah soedah, bahwa main 

kong kalingkong diwaktoe belaka- 

ngan ini di Londen penting sekali. 

Dalam pada itoe soedah pasti be- 

nar, bahwa mereka jang main kong 

kalingkong itoe ta' kan menang, ka- 

lau tidak dimadjoekan alasan2 jang 

tegoeh menoendjoekkan koerang ba- 

iknja tjara perangnja Hore Belisha 

tadi. 
Hore Belisha adalah djago berke- 

lahi (Draufginger). Kesalahan2 di 

Polen itoe adalah ia jang menang: 

goengnja, jaitoe sebagian besar, mi- 

salnja pesawat2 terbang jang tidak 

diberikan dan tidak mengambil tin- 

dakan2 militer oentoek memberi per 

tolongan Polen dengan melaloei Roe- 

menia. 
Begitoe djoega tindakan2 terhadar 

Djerman soepaja Djerman dipaksa 

oentoek memenoehi djandjinja kepa- 

da pemerentah Polen, soepaja Prui- 

sen Timoer dan Silezia diberikannja 

sebagai ganti Galicia, tidak disetoe- 
djoei oleh kebanjakan orang di Ing- 
geris. Poen djoega pengoemoeman Pc 

len pada waktoe Kerstmis, jang di- 

anggap oleh negeri2 sepakat sebagai 

satoe sesaran peperangan, berhoe- 

boeng dng pendoedoekan Polen atas 

Hongaria Barat dan Joegoslavia. Pe- 

ngoemoeman inilah jg menjebabkan 
kebanjakan orang terkedjoet sekali. 
Kegentingan mendjadi bertambah 
sampai pada poentjaknja, ketika la- 
bour-party atas asoetan Hore Belis- 
ha. mempoenjai tjita2 perang dengan 
pengoemoemannja hantjoer leboer- 
nja Djerman sampai kekoetoe-koetoe 

nja. 

Dalam propaganda jang demikiar 
ini soedah tentoe Mac Millan tersang 

koet2 djoega. 
Tidak ada gelagatnja, bahwa djar 

dji2 tadi akan dipenoehi betoel2 Dar 
Inggerispoen soedah bertambah dera 
djatnja dengan “adanja djandji me- 
nanggoeng Tsjecho Slowakia dan Pc 
len, hingga Inggeris tidak akan ber- 
niat memberikan djandji2 kosong de 
mikian Yagi. 

—AO— 

Pembimbing. 
Madjallah pemoeda 
baroe. 

Seperti orang tahoe, didalam Partij 
Sjarikat Islam Indonesia ada satoe tja- 
bang oesaha dengan nama Madjelis 
Departement Pemoeda jang ada dalam 
pimpinan toean Harsono Tjokroamino- 
to. 

Poesat pimpinan pergerakan pemoe- 
da P.S.LI. itoe mempoenjai orgaan opi- 
Ya sendiri benama ,,Angkatan Pemoe- 

at U 

Didalam kalangan moeda itoe ada 
doea badan onderbouw, jaitoe Kepan- 
doean jang diberi nama S.LA.P. jang 
mempoenjai orgaannja sendiri (Leiders 
blad) dan Pemoeda Moeslimin Indone- 
sia jang baroe2 ini dapat poela me- 
nerbitkan orgaannja sendiri dengan na- 
ma ,,Pembimbing”. . x 

Djadi dikalangan moeda partij itoe 
soedah ada tiga bocah madjallah opi- 
sil jang terbit seboelan sekali. 

Didalam ,,Pembimbing” nomor per- 
tama dioeraikan matjam2 soe'al pemoe 
da jang berkenaan dengan agama, dari 
djoega hal2 jang bersangkoetan de- 
ngan ilmoe pengetahoean lain-lain. 

santan yrswann 

Masih perloe peladjaran kesopanan? 

Djangan dikira pe- 
rempoean permai- 
man! 

, Beloem semoeanja kiranja orang la- 
ki2 tahoe akan kesopanan, meskipoen 
ia soedah. mempoenjai isteri, masih 
soeka djoega menggoda lain orang jg. 
kebetoelan berdjalan atau naik lem 
sendirian. ! ai 

Fa 

  

Baroe2 inipoen ada seorang perem- 

poean naik delman dan dibelakangnja 

kebetoelan ada seorang laki2 naik se- 

peda poelang dari kantornja” Ketika 

perempoean itoe menoleh karena men- 
dengar ada kawannja jang memang- 
gil dia, maka iapoen memberi salam 
kepada temannja itoe. Laki2 itoe me- 
ngira, bahwa ialah jang diadjak terse- 
njoem dan bersenda. 

Ketika orang perempoean tadi toe- 
roen dari delman oentoek menemocei te 
mannja jang memanggil tadi dan ke- 
tika ia soedah poelang dari roemah te 
mannja, maka orang laki2 itoe me- 
noenggoe sampai poelangnja. Achir- 
nja ia mengikoeti perempoean itoe 
dengan berdjalan. Kebetoelan orang 
perempoean itoe tak mendapat delman 
sentoek melandjoetkan perdjalanan- 
nja. 

Ketika laki2 itoe mentjoba oentoek 
bersenda goerau dengan dia, maka ia 
mendjawab, bahwa ia soedah kenal de 
ngan isterinja, jang sebetoelnja bebe- 
rapa lamanja soedah keloeh kesah, ka- 
rena laki2 itoe sampai djaoeh malam 
datangnja diroemah. 
itoe dibiarkan sadja, tidak disajangi. 
Perempoean itoe menjoeroeh poelang 
soepaja isterinja djangan sendirian. 

Mendengarkan adjaran perempoean 
itoe, maka laki2 itoe tadi menjingkir- 
dengan tidak bilang apa2. Roepanja 
soedah tepat sekali adjaran jang dibe- 
rikan oleh orang perempoean itoe. 

—0— 
Hampir ada bahaja api di Priok. 

Selama ada pekerdjaan goena mem 
betoelkan kapal K. P. M. ,,Mandar” 
dalam tempat pekerdjaan K. P. M. di 
Kalimati, maka tadi malam telah ter- 
djadi kebakaran doea kali. Pemadam 
api di bilangan pelaboehan ketika i- 
toe diberi tahoe, sedang pemadam 
api Betawi didalam hoedjan jang le- 
bat menoedjoe djoega ketempat ben- 
tjana itoe dengan motorspuit. 

Kedoea kali hampir kebakaran 
itoe tidak berapa besar artinja, jang 
oleh pegawai K. P. M. dapat dipadam 
kan sendiri, dengan alat-alat serdiri, 
hingga kemoedian dapatlah pekerdja 
an itoe dilandjoetkan lagi. 

Aa 

»Terang Boelan dipoelau Onrust. 

Direktoer bioskoep 

oentoek memberi kegembiraan kepada 
orang2 sakit di poelau Onrust disana- 
torium ,,Zeerust”, hingga beberapa 
film telah diangkoet kesana oentoek 
menghiboerkan mereka jang masih 
menderita itoe. 

. Goena anak2 ketjil soedah dipoetar 
film Micky Mouse, sedang goena orang 
toea2 telah dipoetarkan film ,, Terang 
Boelan” jang menarik sekali itoe, di- 
mainkan oleh Miss Roekiah. 

ma (joran 

Tentang menaikkan kembali bea 
keloear karet. 

Berhoeboeng dengan kabar angin jg. 
mengenai naiknja bea keloear kembali 
goena karet, di Singapoera, jang soe- 
dah dioemoemkan lebih doeloe, maka 
Aneta mentjari keterangan lebih Ian- 
djoet di Singapoera.  Hasilnja ialah, 
bahwa di Singapoera diwaktoe bela- 
kangan ini tidak kelihatan peroeba- 
han dalam bea keloear karet, meski- 
poen tersiar kabar angin jang menga- 
takan, bahwa hal ini akan moengkin 
djoega terdjadi. 

Lebih landjoet lagi diberitakan, ban- 
wa soal adanja menaikkan bea keloe- 
ar itoe sama sekali tidak benar.   
  

Artinja isterinja V 

jang terkenal, | | 
J.- Duell, roepanja terkena sekali hatinja (“ 
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€” dan 
aknja. 
engan | 

kita tidak t 
      

pen d 

   

aikan: 
idinja      

   

ihal kenaikan barang p 
arang, boekan sadja mengenai 

| dikota-kota, teta- 
| didistrict-district djoega soedah tam 

harga barang-barang. 
dengan adanja tambahan 

toelnja beloem mempoeaskan 
semoea pegawai negeri oen- 

menghadapi zaman kesoekaran 

tingga 

ntah telah poetoeskan selang | 
a hari, bahwa regionaal toe- 

dinaiki moelai 1 Januari '40 | nap 

ada djoega sampai 59o ba- | reka itoe mohonkan, soepaja diseloe- 

adanja kenaikan ini, angga- 
ok. Sebab jang ha- 

ekan semoea regent- 
gemeenten, tetapi be- 

apa daerah sadja jang soedah dite- 
1 dalam peratoeran regionaal. 

ada wak 

pa jang toeroet oentoeng? Per- 
a jang belon senang jaitoe mereka 

g bergadji besar, dan bagi ambte- 
r jang bergadji ketjil tentoelah be- 

Oleh: Realist. 

   an ditambah, sebab tjoekoeplah 
an adanja sekarang. 

si 3 
         

egionaal toeslag jang ditambah i- 
sebagaimana diatas kita terangkan, 

dak seperti jang diminta oleh sege- 
nap pegawai negeri. Kita tahoe me- 

   

Iroeh. Indonesia diadakan duurtetoe- 
slag, djadinja boekan sadja dikota, te- 
tapi djoega jang tinggal diregentschap 
pen jang ta' berhak katanja, menerima 
regionaal toeslag. GK 

Perloe pemerentah memikirkan ini, 
agar semoea pegawai negeri dapat toe 
sap due en 

' Dan lagi poela, selaras dengan itoe 
hendaklah diperhatikan nasibnja dari 
'kaoem pensioenan jang mohonkan djoe 
ga duurtetoeslag oentoek menghadapi 
zaman kesoekaran itoe. Congres dari 
P.P.B. telah memoetoeskan, minta soe- 
paja diadakan itoe oentoek kaoem pen- 
sioenan. 

Djika kaoem pensioenan dapat di- 
potong pensioennja, soeatoe moestahil 
mereka itoe tidak dapat diberikan duur 
tetoeslag. 

g x 

   
   

geris ,,Liberty” jang mati, ketika ka 

1m Pee sniAh adanja tambahan ito2, 
adanja tambahan, bagi mereka 

elah disampingnja akan lihat djoe 
bahan dari pengeloearan tiap2 

“ toeslag), soepaja tentang 
toeslag itoe haroes diada- | 

ratoeran jang menoeroetkan ha- 
patan dari pegawai negeri, 
adakan sama-rata. 

ergadji ketjil perloe dapatkan 
oeslag lebih banjak dari pada jang 
ergadji besar, boekankah mereka ig. 

bergadji f 50.-— misalnja haroes me- 
geloearkan oeangnja itoe, lain dari 
ada jang bergadji f 500.— 
Lagi poela waktoe sekarang jang 

terasa betoel pegawai rendahan, se- 
.pantasnja mereka itoe diberikan lebi- 
“han dari pada pegawai jang bergadji 
besar, sebab zaman soesah seperti se- 
(karang oentoek ambtenaar ketjil itoe 
sangat memboetoek - toeslag lebih 

ri pada sekarang, dan apa jang di- 
“berikan kepada ambtenaar jang ber- 
yadji besar. € : 

Kita tidak menjetoedjoei adanja toe- 
islag sama rata, dan disampingnja kita 

“banjak perserekatan pegawai ne- 

“geri mengharapkan soepaja djangan 

'adanja sama rata itoe, tetapi melihat 

Ijoega | pendapatannja masing-ma- 
“sing, jaitoe jang ketjil gadjinja dapat 

slag lebih banjak dari pada jang ber 
dji besar, atau jang bergadji besar 

    
   

— — 

& ngjisi lowongan dalam Dewan Ra'jat. 

Yadi malam stemkantoor Volks- 
| tam mengadakan sidang boeat me- 

| ngisi lowongan jang disebabkan ka- 

“rena. toean Burgemeester Malang, 
. E. Boissevain (LLE.V.) meno- 

injiatakan terpilih ialah nama 

mxenoeroet lijst djatoeh dibawah 

m'& toean itoe, ja'ni toean J. H. 

14 Helsdingen (L.E.V. tjabang Ma- 

2). 
n —I— 

“Diangkat mendjadi Patih dari Regent- 
33 schap Lebak. 
—. Dengan opisil dari Buitenz org 
“diwartakan, bahwa pada Beslit Goe- 
bernemen, pada tanggal 8 Januari 1940 

can Raden Sastranega- 
ra, districthoofd di Buitenzorg, telat: 

diangkat mendjadi Patih dari regent- 
“Schap Lebak. 

PALA 15 Pa 

. Pemboekaan gedoeng Algemeene 
Volkscredietbank. 

Pers tadi pagi djam 10 soedah da- 
at mempersaksikan pemboekaan ge- 

Algemeene Volkscredietbank 
ve, jang letaknja di Koningsplein 

'Noord 2, jang bentoeknja baroe, diren 
janakan oleh architect Bianken- 
urg dikota ini. Gedoeng itoe mo- 

dern dan memenoehi segala sjarat kan- 
tor baroe. Baik tempat penjimpan soe- 
at2, kamar pegawai Indonesia berser- 

Belanda, maoepoen kantor Direksi- 
ja ataupoen kamar 

g perloe djoega oentoek bere 
erdjaan, semoeanja menoeroet fjo 

  

   

   
   
   

  

   

  

    
   

  

    

     

| tahoci, semoeanja itoe mempoenjai ka 

| boet maandlooners. 

sida oemisi. 

Alasan diatas ini, adalah alasan ti- 
dak ketjotjokan. Seperti kita menge- 

rakter jang tijdelijik. Apakah pembe- 
rian ini jang dikeloearkan itoe kekal 
adanja, inilah beloem dapat dikatakan. 
Oentoek mendapatkan ketjotjokan pe- 
merentah haroes membetoelkan in- 
passingnja kaoem pegawai negeri, 
membetoelkan gadjinja, dan mentja- 

Inilah jang per- 
loe diperhatikan. 

Kita mengetahoei ambtenaar wak- 
toe sekarang fikirannja lain sekali, dji 
ka dibandingkan dengan zaman jang 
.normaal, sebab terasalah oleh mereka 
itoe kekoerangan jang diberikannja, 
dan segala roepa kegandjilan, sepeiti 
tentang gadji inpassing, dan positienja, 
dan kita pertjaja ambtenaar itoe lebih 
soeka diperbaiki nasibnja, choesoes- 
nja kaoem rendahan, dari pada mem- 
berikan regionaal toeslag boekan duur 
:tetoeslag oentoek seloeroeh Indonesia 
sebab hanja senangnja itoe oentoek ka 
oem menengah dan jang berpangkat 
tinggi, padahal ambtenaar rendah ada 
lah tiang poenggoengnja dalam roda 
administratie atau lain djabatan nege- 
ri. 

Sekali lagi pemberian kenaikan itoe 
tidak tjotjok dengan alasan jang terli- 
hat oleh kita dikalangan kaoem amb- 
tenaar rendahan dizaman jang soekar 
dan mahal seperti sekarang. Pemeren 
tah haroes mengoebah tjepat peratoe-. 
ran gadji itoe. £ 

z 

KABAR TONTONAN. 

SAWAH BESAR 

L Dick Turpin. 
| H. Alias John Law. 

& 
.: 

ALHAMBRA 

RIALTO 

Flash Gordorm's trip to Mars ke Il. 

SENEN. 

# 
ts 

THALIA MANGGA BESAR. 

Film Mekka. 

«3 

CINEMA ORION GLODOK. 
Keep Smiling. 
  

rak kantor jang tersoesoen baik. Poen 
diadakan roeangan jang goena me-. 
njimpan barang2 jang mendjaga ba- 
rang2 itoe dari petjahan2 barang dan 
gas diwaktoe perang. Selain dari pa- 
da itoe ada djoega kamar dibagian 
bawah jang diperoentoekkan goena 
berlindoeng orang2, manakala ada se 

.rangan dari oedara. Tempat itoe tjoe 
| koep menjimpan orang sedjoemlah 60 
djiwa. at 

Gedoeng itoe mempoenjai tingka- 
| tan doea: bawah dan atas. Perhiasan 
dinding dan djendela serta atapnja 

jang bekerdja disitoe ada tempat 
jang seenak-enaknja. Peratoeran dja 
tan oedara diatoer baik djoega. Ke-      

   
   

| 2 Hi 

  

inggoel 7 

joeali itoe ada diloekiskan disitoe 
ian peroesahaan2 pendoedoek 

beroepa dagang, tani, penang- 
1 pembatikan, keradjinan 

semoeanja ini dima- 
alam glas in lood. Disam- 

( a. gambar2 bintang2 
  

  

    
     
     
       

  

  

                  

     
    

  

    

  

   
glas in lood djoega. 
masih ada djoega la 
ng nanti sewaktoe2 
toek memperloeas- 

, apabila terboekti 
goena satoe dan lain   

ling itoe jang membe 
“alah 

Alg. V. Ban 
        

demikian roepa, hingga bagi pegawai 

toean Mr. 5 
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— (Samb sengan dari pagina 1) 
Melanggar perioek api. 

London, Selasa (Reuter). 
Dichawatirkan ada 20 anak kapal | 

dari kapal pengangkoet minjak Ing- 

pal itoe tenggelam di Laoetan Oeta- 
ra. Didoega kapal ,,Liberty” telah me 
langgar perioek api. Poen djoega ge- 
zagvoerder termasoek kepada orang 
jang mati. Delapan belas jang masih 
hidoep kemaren dengan melaloei het 
Kanaal dari Perantjis menoedjoe Ing 
geris. 2 

Kapal Inggeris karam. 
Londen, 9 Jan. (Reuter). 
Kapal penpempensi Inggeris, ke- 

poenjaan ,,Union Catle Line” jang be 
sarnja 10.000 ton bernama ,,Dunbar 
Castle” didekat pantai Inggeris sebe 
lah tenggara telah melanggar peri- 
oek-api,teroes karam. 

Gerakan patroeli dipoekoel moendoer. 

Berlin, Senen (Tr.-Ocean): 
Opperbevelhebber tentara Djerman 

mengabarkan,. bahwa-pada 7 Januari 
disebelah barat dari distrik batas di- 
sebelah barat Merzig didapati gerakan 
patroeli moesoeh jang dipoekoel moen- 
doer, hingga moesoeh mengalami ke- 
kalahan jang besar. : . 

Makloemat malam. 
Paris, Senen (Reuter): 
Makloemat malam menerangkan ti- 

adanja berita penting. 

Kabar itoe dibantah. 
Londen, Senen (Reuter) 
Di Rome sama sekali tidak didapat 

keterangan tentang perdjandjian mi 
liter antara Italie-Hongaria sebagai- 
mana disiarkan oleh radio Amerika. 
Menoeroet siaran radio jang diteri- 
ma dari soember kalangan jang koea 
sa di Boedapest, maka katanja Ita- 
lia akan memberi bantoean kepada 
Hongaria, djika nanti negeri itoe 
mendapat serangan dari Roeslan dan 
atau Djerman. Siaran itoe menerang 
kan lebih landjoet, bahwa setelah 
Csaky menjampaikan pakt itoe ke- 
pada pemerentahnja, ia akan kemba- 
li ke Italia lagi. 

' Daladier tjelaka. is 
Brussel, Senen (Transocean 
Makloemat opisil di Paris 

rangkan, bahwa sebagai akibat ketje- 
lakaan jang tidak berat, maka Dala- 
dier telah patah bagian mata kakinja. 

Menoeroet  diagnose  geneeskunde 

Daladier hanja menderita fractuur 
biasa, hingga tidak membahajakan 
bagi complicaties. 

Perobahan di Inggeris. 
Londen, Senen (Anp). 
Vice admiraal Usborne jang meme 

gang pimpinan opper-censor kini te 
lah. meletakkan djabatannja oentoek 
mendjabat pangkat direksi dari ke- 
pentingan nasional dimana ia diboe- 
toehkan oleh dienst marine. Dikabar 
kan, bahwa moengkin di Inggeris a- 
kan diadakan ministerie baroe oen- 
toek defensi nasional. Moengkin Chun- 

Chill akan diangkat mendjadi pemim 
pinnja dengan kewadjiban menjesoe- 
alkan tentara, darat, armada dan pe 
nerbangan. . 

Penganggoeran panggoel sendjata. 
Brussel, Senen (Reuter). 
Pada sore ini kabinet memoetoes- 

kan soepaja kaoem penganggoeran 
jang banjaknja 80.000 orang menda- 
pat panggilan oentoek memanggoel 
senapan. : 

dipertimbangkan 

   

  

Kemoengkinan 
oentoek memboebarkan tentara dari 
orang - orang sebanjak 5.700 orang 
jang mempoenjai anak 3 atau lebih. 
Lebih landjoet dipoetoeskan' oentoek 
memperpandjang waktoe bekerdja, 
ketjoeali djika kaoem penganggoeran 
itoe dapat dipakai. at 

Makloemat Peras 
Paris, Senen (Reut 

: Makloemat pagi 

bahwa sepandjang 
tenang. : 

    

   

    
   

kg 

terdjadi dise- 
belah barat dari Vogezen. 

'SENDJATA BOEAT FIN 
Zuerich, Senen 
Menoeroet korespondi: 

Zuercher Zeitung” di 
alat perang Italia jang 
land melaloei Djerman 
dipelaboehan Laoetan timoer a 
rentah Berlin. Karena berperi 
bahwa sekalipoen bantoean jang 
langsoeng kepada Finland itoe tidak 

   

  

   
   
     

   
     

           

lan dari Djerman terk ai | . terhadap konplik 
|Roeslan-Finland. Pengz koetan sen     

    
      

    

  

   
  

djadi dengan tidak mer 
Mn rn 

'djam baroe mendapat pertolongan 

bersetoedjoean dengan politik kenetra | 

ama aegamaNaN Tan Ne 

wa koerban serdadoe2nja. 

card 1    

Kan aa MN GAN 3 MI AMMp AAN TE PPEPNENNEAANAN Ea 

PENGANGKOETAN SERDADOE INGGERIS JANG LOEKA-LOEKA. " 

  
Perdjoeangan Inggeris dimedan barat soedah memba- 

Ada jang loeka soedah di- 
bawa poelang dengan kapal. Diatas ini adalah gambar 
serdadoe loeka jang diangkoet dari kapal dengan bran- 

eroemah sakit di Inggeris. 

  

  

Orly pada 6 Januari, mi ka didapati 7 

soldadoe mati dan 12 mendapat loeka. 

Mereka itoe hendak pot 
mah, karena mendapat xerlof. 

   elang keroe- 

Roesoeh di Toerki. 

Istamboel, Senen (Transocean) 

Karena hoedjan jang tidak berhen- 

tinja, maka di Smyrna timboel ban- 

djir jang menjebabkan keroesakan 

besar didaerah itoe. 3 

Setengah dari kota terendam air. 

Laloe lintas terganggoe sekali. Me- 

noeroet kabar kini telah timboel pe- 

njakit typhus di Anatolia tengah jg. 

moelai doeloe telah didjangkit kare- 
na gempa boemi. 

Toedjoeh poeloeh kaoem boeroeh 

jang sedang bekerdja di djembatan 
dengan mendadak telah diserang o- 
leh bandjir jang dalam, waktoe 48 

dari kedoedoekan jang bahaja. 
Di Brusa jang letaknja dilaoetan 

Marmora didapati 15.000 binatang 
ternak jang terkepoeng oleh bandjir. 

Bahaja mengantjam, bahwa semoea 
binatang itoe akan binasa. 

Penjakit typhus telah timboel di 

Anatolia tengah, didaerah2 jang ter- 
serang gempa boemi. 

—A— 

TIMOER DJAOEH. 

Pemerintah Wang-Ching-Wel diberi 

bantoean. 

Tokiwo, Selasa (Trans-Ocean): 
Ini hari premier Djepang soedah 

mempersembahkan rapportnja kepa- 

net oentoek memberi bantoean kepa 

da pemerintahan Wang-Ching-Wei 
jang baroe. : 

Selandjoetnja ini hari poen se- 
genap pers Djepang memperte- 
gaskan poela, bahwa kepoetoesan 
Kabinet oentoek memberi ban- 
toean kepada pemerintahan 
Wang-Ching-Wei itoe meroepa- 
kan soeatoe riwajat politiek dan 
militer jang terpenting didalam 
conflict di Tiongkok ini dan djoe 
ga bisa dianggap sebagai soeatoe 
pangkalan, jang akan bisa me- 
njelesaikan segenap so'al jang 
lainnja jang masih beloem dapat 
diselesaikan itoe. 

Selandjoetnja pers terseboet 
merasa sangat ketjewa, bahwa 
hingga pada sa'at ini pemerintah 
masi beloem mengoemoemkan 
keterangan2 tentang akan ada- 
nja pekerdjaan bersama-sama 
antara Pemerintah Djepang dan 
Pemerintah Tionghoa jang baroe 
itoe. 

Bekenaan dengan hal ini o- 
rang soedah menjinggoeng-njing 
goeng poela kepada keterangan 
Konoye dari tanggal 22 Decem- 

. ber 1938, dalam mana ditegas- 
bahwa segala-galanja ini 

Pemerintah Dje- 
ngambil poetoe- 
ngesahkan ke- 

'erga maan Tiong 

pin oleh Pemerin- 
Ko. 

Dari itoe orang soedah tentoe da- 
pat menarik kesimpoelannja 'poela, 
bahwa Djepang itoe sekali-kali tidak 
bermaksoed akan mendirikan soeatoe 

'pemeritah bajang-bajangan di Ti- 
ongkok. | ee 

—... Djepang haroes koeat.     oen lebih djaoeh diwartakan djoe- 

da Kaisar tentang kepoetoesan Kabi- | 

pada Pemerintah Tionghoa Baroe jang 
setjoekoep-tjoekoepnja itoe, perloelah 
sekali, bahwa Djepang sendiri haroes 
koeat, baik dari soedoet politik, ekono- 
mi maoepoen dari soedoet militernja. 

Selandjoetnja Pers Djepang itoe me 
ngambil kesimpoelannja poela, bahwa 
Kabinet A be itoe sekarang soedah 
menjelesaikan pekerdjaan2nja dan ki- 
ni soedahlah tiba kepada waktoenja 
oentoek memfikirkan  soeatoe pe- 
merintah jang lebih koeat lagi oentoek 
menjelesaikan politik loear negeri jg. 
lebih penting daripada jang soedah2 
dan soal2 dalam negeri. 

Permoesjawaratan Roes-Djepang men 
dapat kemadjoean. 

Tokio, Selasa (Tr.-Ocean): 
Nomura menerangkan da- 

lam sidang Kabinet, bahwa per- 
moesjawaratan dengan Roeslan 
itoe soedah mendapat kemadjoe- 
an jang menjenangkan dan bah- 
wa Djepang sekarang sedang ber- 
oesaha dengan sekoeat-koeat oen 
toek dengan setjepat-tjepatnja 
mendapat kata-sepakat dengan 
Roeslan. 

Berhoeboeng dengan ini, maka 
didalam  kalangan2 politik dite- 
rangkan, bahwa permoesjawara- 
tan2 antara Tokio dan Washing- 
ton itoe hingga pada sa'at ini ti- 
dak menimboelkan hasil jang me- 
njenangkan. 

MEMBOYCOT INGGERIS. 

Shanghai, Senen (Tr.-O- 
cean): 

«  Comite Anti-Inggeris di Peiping 
sekarang soedah mengoemoem- 
kan tentang pemboycotannja lagi 
terhadap segenap barang2 Ing- 
geris. 

Kepada orang2 pendjoealan dan 
beberapa orang2 jang mempoenjai 
toko2 soedah diberi waktoe, da- 
lam mana mereka itoe haroes men 
djoeal habis barang2 Inggeris 
atau memboeang barang2 terse- 
boet dengan tjara lainnja. 

Selandjoetnja Comite terseboet : 
mengantjam kepada mereka, djika 
mereka itoe, sesoedah waktoe I- 
toe habis masih selaloe sadja meme 

| poenjai barang2 Inggeris, maka 
mereka itoe akan mendapat hoe- 
koeman berat. 

  

  

  

Angkatan Hoofdpenghostoe Tjiandjoer. 

Kita mendapat kabar, bahwa toean 
Rd. H. Moh. Zoehdi, adjunct 
penghoeloe Tjiandjoer, pada hari ke- 
marin baroelah diangkat mendjadi 
hoofdpenghoeloe Tjiandjoer. 

" Berhoeboeng dengan ini kita me- 
ngoetjapkan selamat didalam djabatan 
baroe ini.   r dapat memberi bantoean ke- hd pak 
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Perhatiken : 

sel! Film ,PERD 

M:kka dan Medina 

  

—“Moelai ini malem 10 Jan. 1940 dan malem berikoetnja 

FILM MEKKA 
PERLOE menonton Penonton soepaja djangan sampe menje- 

JALANAN KA TANA SOETJ1” satoe film 

jang moesti dilihat oleh semoea Kaoem Moeslimin teroetama 

di ini waktoe. Liat pezimana tjantiknja keadaan di negri 

Penoe dengen pemandangan jang indah. 

  

Extra film ,4AMBO” Atawa Tarzan King Kong 

“INGET BETOEL” di sampingnja ini film kita aken kasi 

lihat satoe Extra film jang paling djempol paling Heibat 

dan paling menarik. 

LA MB Oo" 
Anak2 boleh nonton. 

Moelai maen djam 7. Ka 2 djaw 9.30 
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Itoe flm Indonesia loear biasa jang sanget berlainan de- 

laia-lain film bitjara Melajoe ! 

Itoe fi'm Indonesia jang kasi liat, boekan sadja peman- 

dingan .di Bali jang indah, tapi djoega tandak-tan- 

daknja jang mengagoemken ! 

Itoe. film Melsjoe jang nanti bikin semoea penonton djadi 

tertawa teroes meneroes karena loetjoeoja! 

Itoe film Indonesia jang nanti bikin semoea orang jang 

meliat djadi kagoem dan poewas! 

DJAGA BETOEL TANGGAL MAINNJA! 

  

  

  

    

  

Aetie! 

         
     

    

   
Sawah Besar 

Dubbel Programma. 

Ini malam 

FILM KEI1: 

Gong Film Syndicaat boeat Ned.-Indie mempertoendjoekkan 

VICTOR MC. LAGLEN 
dalam 

»DICK TURPIN“ 
(BANDIET JANG BIDJAKSANA) 

“FILM KE2: 

BOB STEELE 
dalam 

»ALIAS JOHN LAW” 
Bob Steele itoe biniang film Western jang terkensl dan 

gagah berani . 
jang barve din rane ,,Aliss John Law”. 

2 Heibat! -— 

Moelsi besok malam 11—12 jan. 1940 
' Dengan penoeh kebanggaan COLU MBIA mempersembahkan : 

JOE E. BROWN poenja film jang paling besar jaitoe 

»”WIDEOPEN FACES” 

moentjoel poela dalam iapo nja f.lm 

Ngeri! 

penghabisan 

    

Senen Batavia-C. 

SENEN 8, SELASA 9 dan RE6O 10 Januari 1940 

New Universal pertoendjoskkaa dengan penoeh kebanggaan 
djemuolannja film loear hhasa, Aneh, Mengherankan dan 

Mengagoemkan dari bermoela sampe penghabisan. 

Flash Gordon trip to Mars" 
(Perdjalanannja Flash Gordon ka Flaneet Mars) 

Bagian Penoetuep — Pake titels Belanda 

Di dalam Hoofdrol dengan djago Athleet jang berbadan 
tegap dan kekar, serta kimp'oen bersang: 

BUSTER CRABBEF 
11 Jan, 40 — Tjoemi satoe maiem — Satoe Columkia film 

“,The Best Man Wins" 
dengen EDMUND LOWE dan JACK HOLT 

    

RIALTO BIOSCOOP 

    

ul 

  

  

Obat-Obat Moestadjab Tjap Prauw 
Neutone Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel (nier) dan semboehkan 

sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.l.l. harga'1 botol f 1.25 
Mixodin Tablet Speciaal boeat bikin bersih darah dan semboehkan penja- 

kit-penjakit koelit, bisoel bernama, gatel d.l.l. jang disebabken oleh da- 
rah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol f 1.—. 

Tubercolosis Plant Obat terkenal mandjoer boeat batoek lama, batoek 
kloear dara, tering, sakit peparoe, banjak riak d.l.l. Obatnja ada dari 

akar-akar dan daon-daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oen- 
tjioe Tiongkok dan sedari ratoesan taon orang disana pake boeat sem- 
boehken penjakit batoek dengen berhasil. Obatnja moesti dimasak de- 
ngen aer seblomnja bisa digoenaken. Harga 1 pak f 1.50. 

Conwemeg Tablet Speciaal oentoek perkoeatken zeuw, otak dan oerat-   

  

    
      

   oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.l.l. Harga f 2.—. 
Dngestive Tablet (Lu-Tin-Tjin) boeat tambah napsoe makan dan bikin 

koeat tempat makan. Harga 1 botol f 1.50. 
  

Iiap-tlap kari ddv 

  

ertentis «Patjar” F I.-sekali mocat|. 
  

Prijscourant dikirim gratis.. Kaloe kirim posiwissel doeloe obat dikirim 

franco diroehah. Awas barang palsoe perhatikenlah handelsmerk 
          

      
     

          
     

  

“KAS- BOEK 
bonsit tahoen 

11940 
dan kita ada sedia matjam? 

ko dengan harga speciaal. 

    
Batavia - Centrum 

(3 

1981 Wi. ' 2 
Ht ». 

  

   

Tjap PRAUW . | 
Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri pada 

IMPORTEUR: MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 

TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.     
  

  

  

  

     

    

DAK DEWA terbikin 2 kleur. Kleur POETI boeat koelit 
. “Kleur DADOE boeat koelit Koening dan Item Manis. 

'ga 1 doos f 0.10, f 0.30 dan f"0.60. Bole dapat beli ditoko- 
dikoeliling tempat. Orang dagang dapat rabat bagoes. 
Ca be Kiriha ,/TJAP DEWA" 
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Cinema Orion'g “ 
GLODOK — BATAVIA 4 £ 
  

  

Ini malem Pengabisan 

.KEEP SMILING" 

birabkeu H-ti, dengen: GRA- 

tda asing lasyi bagi pengee-   
ag liat ia bermaendi film ,, WE'RE 

8 GOING TO BE KICH” tentoe 

  

U nja GRAC E FIBI DS jangpa- 

mir film. Djika Toean soedi 1 

Toeain aken taoe kepandean- 

ling bisa menghiboerken se- 
moea penonton. 
  

brikoetnja ng 

»SFISHERMANS 
WHARF“ 

    

  

JANG SAMPOERNA: 
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a 
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“OUEEN THEATIR 
Moelai tanggal 10 Jan. 1949 

dan malem berikoetnja 

»OKLAHOMA KID“ 
dengen 

JAME5 CAGNEY 

Dateng kombali!! Sekararg 
dalem rol sebagai Fendjshat, 
jang dergau Menemhak, Ber- 
klai, Mem snenoe dan membas- 
mi memovoeka djalan Penghi- 
doerannja. 
Tida ada Isen film jang lebih 
Menarik, Acte dari JAMES 5 | 

CAGNEY dalem ,OKLAHJ/MA 1 
KID” terbsntoe oleh ROSE- 1 
MARY LANE, HUMPHREY j 
BOGART, JAMES CAGNEY H — 
seorang jang Gaga Berani de- 
ngan Senjoemannja jang me- 
nangtang sebagi BiuatamgBoe- 
as menerkam moesoe2nja dan 
tida dil-paskan setlonnja ma- 
rika di basmi soeda oendjoek 
permsenan jarg tida kala ba- 
gossaia seperti film ,,G MAN“ 
jang tida bisa diloepaken. / 3 

/ 
aa SS 

2. Berpraktijk di Betawi 

NONA SOETINAK 

  

  
DJAJADIREDJA Ta 
IND: TANDARIS Ka 1 

Djam bitjara ragi 8—11 . 1 

sore. 5— T & 

  

  

Dokter SALEKAN «|» 

, Arts 3 

pja Dokter 

ABDULRACHMAN SALEH 
Arts 

EKWITANG 17 

Boeat panggil tel. 3995 WI.         
  

  

»KOSTHUIS”. 2 

'Masih terima orang? bo:at In dekost 

bajaran boleh berdimai pada: 
A. Phatach 

  

30ekoe masakan dan koewe2 re- 

terkenal, tjitakan jang ke III, gam- 
pang dimengertikan, lebih sempoer- 
na dari jang doeloe, harga compleet 

ggekend tambah f0,20. Rembours, ti- 
tak dikirim. Pesan sekarang djoega 
di administratie Pemandangan. 
  

Foskoe GELDSCHIETERA-ORDON» 
NANTIE bisa pesen pada adm. Pes 
mandangan f 0,50 franco 004 & |     Sal 000 Molenvliet-0ost 84 Batavia-Centrum. 

pakan 

f£ 0,54. 3 
Kk 1 
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1g 
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KEEP SMILING satoe film Su 
jang Loetjoe dan Menggoem- Men 1 

CIF FIBLDS, itoe bintang jang KN 

  

Moelai 11 Jan. 1940 dan malem D He 

dengen Nk aj 

BO38BY BREEN aa 

Moelai 19 Jan. 1940 5 

ITOE FILM : 3 

INDONESIA | " 

Parapatan no. 3 38 

x 
Sa
n 

Sa 
ah 

Djam bitjara 5—7 sore Ta 

fetainia di Kebon Katjing Ge IV 13 2 
no 14. Di rawat dengan baik, pem- ''- 

cepten dari kookmeester POPO jang 8 Ta 5 

pagian ke I dan ke II f1,68 aange- 3 t 

PATIJIA R ja 

Kebon Katjeng Gg, 1V no 14 : 8 : 2 
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LP 
« 

riangan dengan rentjana 
. pengasinan ikan tawar 

»O manoesia,” kata soeara dari dalam balong, ,,asinkan sadjalah dari pada 
tidak lakoe sepeserpoen djoega” 

Apakah keloehan itoe moengkin melahirkan senjoeman 
x bagi kaoem pemiara ikan? 

KAN asin! : 

Ternjata sekarang, bahwa 

so'al ikan asin dalam negeri ini se 

mangkin lama mendjadi semang- 

kin ramai dibitjarakan. Boekan 

sadja ikan.terseboet sangat di- 

. gemari oleh pendoedoek anak 

negeri disini disebabkan moerah 
harganja serta lezat rasanja, te- 

roetama sekali oleh golongan 

jang soeka dan pada oemoemnja 

termasoek golongan dari kaoem 

.skoerang mampoe”, akan tetapi 

djoega karena santapan jang Se- 

demikian roepa sangat moedah 

didapatnja, meskipoen dalam wa 

roeng. waroeng di desa dan di 

pegoenoengan jang sangat dja- 

oeh letaknja dari kota. 

Menoeroet apa jang telah da- 

pat dikoempoelkan oleh bagian 

|. Binnenlandsche Handelsvoorlich 

' tingsdienst, maka djoemlahnja 

| pemakaian ikan asin boeat di- ko- 

“ta Betawi sadja dari tiap-tiap 
100 orang dikatakan sampai 0.6 

kilogram dalam sehari harinja. 

Dengan tjatatan ini, maka orang 

tentoe bisa mengira sendiri sam ' 

pai berapa besar djoemlah tadi 

boeat hanja di kota Betawi jang 

mempoenjai pendoedoek golo- 

ngan kaoem koerang mampoe 

boekan sedikit. 

Begitoelah besarnja keboetoe- 

han dari segolongan pendoedoek 

jang boekan sadja terdapat da- 

lam kota Betawi akan tetapi da- 

lam semoea tempat dari jang be- 

sar sampai kepada jang ketjil di 

- negeri ini. Maka tida heranlah 

orang kalau ikan itoe teroes sadja 

haroes didatangkan dari loear 

negeri, seperti dari Siam oempa- 

manja, karena hanja dengan 

ikan ikan asin jang: dioesahakan 

di Bagan Si Api-Api tidak me- 

njoekoepkan. 

Berhoeboeng dengan besarnja 

djoemlah pemakaian dari ikan asin 

di Indonesia telah lama dioesahakan 

oleh berbagai-bagai badan dan peroe 

sahaan disini oentoek membikinnja 

sendiri. Banjak pengasinan atas ikan 

“laoet jang kita dapat saksikan dise- 

pandjang. pantai poelau Djawa de- 

ngan poela di beberapa tempat sadja 

di pantai Selatan. : 

Tentang pengasinan jang kita mak 

soedkan itoe tidak perloe lagi kita 

moesti oelangi disini, karena pernah 

djoega kita toelisnja dengan pan- 

djang lebar dalam beberapa tahoen 

jang laloe, paling achir adalah jang 

mengenai pengasinan di Tegal dan 

Batang oleh itoe badan cooperatie 

jang dibawah pimpinan Regent Peka 
longan sendiri. 

Sekarang ini kita tertarik dengan 

kembali timboelnja pembitjaraan ten 

tang pengasinan ikan, diantaranja 

jang berhoeboengan dengan'maksoed 

actief oentoek membikin ikan-ikan 
asin di berbagai-bagai tempat. Doe- 
loe djoega dari fihak kita, kita telah 
kemoekakan beberapa suggesties ter- 
hadap oesaha tadi, agar soepaja In- 
donesia tidak lagi haroes tergantoeng 
sama sekali dari Siam oempamanja, sa 
toe negeri jang dalam setahoen2nja 
mengirimkan kiriman rata-rata se- 
djoemlah 1.000 millioen kilogram 
ikan asinnja ke Indonesia. Kita te- 
tap katakan, bahwa di lacetan Indo- 
nesia ada tjoekoep banjak ikan jang 
bisa dibikin asin dan, bahwa Indo- 
nesia poen mempoenjai tjoekoep ga- 
ram oentoek mengasinkan ikan-ikan 
terseboet. berikoet - orang-orangnja 
jang sama soeka mengerdjakan pe- 
kerdjaan itoe. Ingatlah sadja dengan | 
kemelaratan pendoedoek di pantai- 
pantai laoet jang tidak kepalang ba- 
njak hitoengannja. 

  

FONDS KEMATIAN 

Abonne's lamanja paling sedi- 
kit 6 boelan, djika meninggal, 
asal tidak menoenggak, dapat 
uitkeering f 25.— (doea poe- 

loeh lima roepiah) 

    

      
    
    
    
    

Oleh: A. Hamid dalam tournee. 

  

  

Adakah harapan akan madjoe- 
nja peroesahaan ikan asin di 
Indonesia ini, setelah sekian la- 
manja Indonesia kebanjakan 
mendatangkan ikan asin dari 
loear negeri? 

Demikianlah pertanjaan jang 
dimadjoekan oleh pembantoe 
kita A. Hamid dibawah ini. Di- 

“dalam memadjoekan pertanja 
an itoe ia mengemoekakan, ba-. 
gaimana hendaknja orang be- 
kerdja dalam peroesahaan pe- 
ngasinan ikan, bantoean kepada 
pendoedoek Indonesia jang kan 
tongnja kosong itoe, dan bagai 
mana. seharoesnja Algemeene 
Volkscredietbanken — bertindak 
terhadap 'pendoedoek jang de- 
mikian itoe. 

Kalau memang ada niat oen- 
toek menolong pendoedoek In- 
donesia, tentoelah tiap oesaha 
rakjat akan berhasil. Hendak 
nja dengan ini rakjat Indonesiu 
dididik soenggoeh2 didalam la- 
pangan ekonomi.     
  

BEDANJA IKAN LAOET DAN IKAN 
AIR TAWAR. 

Diatas kita soedah toetoerkan, bah- 
wa oentoek membikin asin ikan tadi 
adalah pada oemoemnja orang sa- 
ngat boetoehkan akan ikan-ikan jang 
berasal dari laoetan Hal ini kita bisa 
boektikan dari satoe pembitjaraan 
dalam kalangan N.V. Exploitatie van 
Zoutevisthbedrijyen di Ambarawa 
jang hendak membeli ikan-ikan dari 
perahoe. Arti membeli ikan-ikan ba- 
sah dari perahoe di Ambarawa ada- 
lah sama dengan membeli ikan-ikan 
laoet, satoe matjam keboetoehan jg 
kita dapatkan djoega dalam semoea 
tempat pengasinan di seantero tanah 
Indonesia, terketjoeali disana sini 
tempat pedoesoenan jang letaknja 
sedikit djaoeh dari laoet dan mem- 
poenjai rawa - rawa kali sendi- 
ri jang berisi ikan tawar. 

Apakah bedanja diantara ikan la- 
oet tadi dengan ikan tawar pada se- 
soedahnja dibikin asin? 

Dengan sepintas laloe sadja kita 
boleh katakan, bahwa perbedaan ke- 
doea matjam ikan 'itoe -tidak ada. 
Achirnja, pada sesoedahnja dibikin 
asin, sama2 mempoenjai rasa asin 
Hanja dengan peperiksaan jang se- 
moestinja dilakoekan, seperti dengan 
tjara laboratorisch, akan tentoe 
orang dapatkan beberapa perbedaan 
jang terang. Baik terhadap rasanja 
maoepoen terhadap kekoeatan dan 
sesoeatoe matjam vitamine jang ter- 
kandoeng didalamnja dari kedoea 
matjam ikan jang kita-maksoedkan 
ini. 

Baiklah so'al perbedaan terseboet 
kita laloei sadja, karena boekanlah 
maksoed kita disini oentoek menoe- 
toerkannja dengan serba djelas. Kita 
hanja maoe kemoekakan tentang sa- 
toe tjita-tjita jang moengkin diker- 
djakan dalam daerah-daerah dimana 
terdapa tjoekoep banjak empang 
ikan. 

PENGASINAN DARI IKAN2 TAWAR. 

. Tjotjok dengan tjita-tjita pengasi- 
nan dari ikan-ikan laoet dibeberapa 
tempat di pinggir laoet, maka dalam 
daerah balong-balong di Priangan 
poen kita ada dengar selentingan soe 
ara terhadap mengasinkan ikan-ikan 
empang. 

Sebetselnja tentang maksoed jang 
'@ikandoeng oleh daerah Priangan 

| itoe adalah soedah lama mendjadj ran 
tjangan, satoe dan lain karena boleh 
Gjadi moendoernja harga atas ikan- 
'ikan tawar sebagai ikan emas 
nilem dan goerami. Hal itoe doeloe 
djoega kita soedah soearakan dalam 

beberapa kalangan jang berkepenti- 
ngah tentang sesoeatoe pertjobaan 
atas pembikinan asin dari ikan-ikan 
empang dengan harapan bisa menoe- 
loeng sekedarnja atas merosotnja 
harga. $ : 

bani # 

Sjoekoerlah sekarang orang “soedah 
hampir boleh pastikan, bahwa ren- 
tjana tadi akan sigera dilakoekan, 
meskipoen dari sedikit ke sedikit mi- 
salnja. Sa 
AR Ogan C3 

Mengingat akan loeasnja balong- 
balong atau empang-empang ikan 
dalam bawahan Soekaboemi seperti 
di Tjisaat oempamanja jang leganja 
menoeroet taksiran adanja kira-kira 
sedjoemlah 245 balong besar dan ki- 
ra-kira sedjoemlah 3.300 empang ke- 
tjil dengan masing-masing mempoe- 
njai oekoeran totaal-generaal plus 
minus 37.000 baoe dan plus minus 
43.000 bahoe, maka boekan main be- 
sar djoemblahnja ikan jang dapat 
dipiara serta dikeloearkan. 

Begitoepoen dibawahan Garoet, di 
Tarogong misalnja orang bisa dapat- 
kan balong-balong besar sampai kira- 
kira sedjoemlah 400 lebih dengan oe- 
koeran loeas koerang lebih hampir 
400.000 bahoe berikoet empang-em- 
pang ketjil jang djoemlahnja ada ki- 
ra-kira 100 lebih dengan oekoeran 
loeas sampai koerang lebih 6 baoe. ' 

Alangkah besar dan banjaknja 
ikan jang bisa mendjadi penghasilan 
dari golongan jang mempoenjai em- 
pang-empang terseboet, satoe golo- 
ngan jang terdiri dari koerang lebih 
3.500 orang dan beberapa ratoes ka- 
oem exploitanten bangsa anak nege- 
ri Hanja sajang harga dari berma- 
tjam ikan jang dipiaranja semangkin 
lama ternjata mendjadi semangkin 
merosot, kita bisa doega sampai kira 
kira 204c djatohnja. 

Apakah keadaan ini timboelnja 
karena pada waktoe sekarang ikan- 
ikan empang didjoealnja dengan 4 
contant sedang di waktoe doeloe de- 
ngan crediet, itoe soesah kita tetap- 
kan dengan pasti. Apa jang sekarang 
sangat njata bagi kita adalah, bah- 
wa dengan tjatetan harga pasar se- 
karang soenggoeh tidak membikin 
goembiranja kaoem eigenaren em- 
pang. Olehnja dirasakan lebih soekar 
dari pada tempo sebeloem harga roe- 
sak, meskipoen so'al padjek soeda di 
toeroenkan oleh fihak pemerentah. 

Permintaan jang biasanja diterima 
sangat besar dari Solo, pada seka- 
rang ini roepanja hanja bisa terda- 
pat dari bilangan Banjoemas jang 
djoega tidak begitoe besar artinja 
Poen pendjoealan di Soemedang, ba- 
wahan Garoet Selatan dan Bandoeng 
semangkin lama terasanja semang- 
kin lemah, sehingga boleh dibilang 
menjinari roeangan roemah pada se- 
Tap “bari an 

Berhoeboeng dengan keadaan 
se-demikian roepa, makan kita 
sangat poedjikan tjita-tjita ba- 
roe jang timboel sekarang dalam 
daerah balong di tanah Pria- 
ngan, jalah hendak mentjoba 
membikin asin ikan-ikan em- 
pang, dari ikan emasnja sehingga 
kepada ikan betok roepanja. 

Tentang baik dan tidanja dae- 
rah itoe diberi pindjeman oecang 
oentoek mengerdjakan oesaha 
jang baroe ini, adalah boeat se- 
mentara waktoe memang men- 
djadi satoe so'al jang roewet 
berhoeboeng orang haroes be- 
kerdja dengan sehimat-himatnja 
dalam lingkoengan fihak peme- 
rentah. 
Hanja sekedar goena bantoe me- 
metjahknan so'al keoeangan ter- 
hadap oesaha membikin asinnja 
ikan-ikan empang didaerah Pri- 
angan, kita kira tida begitoe sa- 
lah besar kaloe kepada Algemee- 
ne Volkscredietbanken di Pria- 
ngan dimadjoekan satoe oesoel 
oentoek memindjamkan oecang- 
nja dengan pembajaran jang se- 
rendah-rendahnja, terhitoeng 
djoega besarnja boenga (rente). 
Djoega sedjoemlah garam jang 
tertentoe. 

Kemoedian soedalr tentoe akan 
haroes difikirkan poela tentang 
distributie dan selandjoetnja 
goena tidak menimboelkan satoe 
toempoekan ikan-ikan asin jang 
kerap kali soenggoeh tidak enak 
ditjioem baocenja. 

Bahwa terhadagin maksoed 
membikin asinnja - ikan-ikan 
asin di Priangan bisa djoega di- 
tiroe dari apa jang katanja soe- 
dah didajakan oleh Ambarawa, 
itoe kita tidak sangkal dan harap 

-sadja kaoem ,,kantong kosong” 
berikoet kaoem pemoedanja bisa 
lantas di mobiliseer goena ber- 
barang masoek ke lapangan pe- 
ngasinan ikan tawar. 

Dengan begitoe, maka tidak boleh 
tidak, productie ikan asin dari loear 
negeri akan moengKin dibikin sedikit 
lebih ketjil tentang .pengirimannja 
kedalam ini negeri, satoe dan lain 
oentoek melahirkan satoe ,,zelf sup- 
porting” dari Indonesia terhadap 
djoega productie ikan asi 
Bahwa tentang factor 

roegi” haroes selalogidi 
itoelah soedah. mendjag 
jang selamanja moesti 

   
    

    
   

  

  dalam peroesahaan apa poen dj 

    

  

Tanah Seberang 

PADANGPANDJANG. 

Mr. Muh. Jamin, Lid Volksraad me- 

ngoendjoengi Minangkabau. 

Toean Mr. Moehamad Jamin, lid 

Volksraad Minangkabau, sekarang.se 

dang berada di Minangkabau, berdja 

lan mengelilingi negeri ini. Perdjala- 

nan beliau itoe, bersifat orientasi dan 

djoega oentoek mengoendjoengi kie- 

zers beliau jg. menjebabkan t. terse- 

boet mendjadi lid Volksraad. Didalam 

perdjalanan terseboet, dimana-mana 

tempat jang dirasa perloe, diadakan 

djoega pertemoean-pertemoean dan 

vergadering-vergadering. Lebih dja 

oeh, selama dalam perdjalanan jang 

telah didjalani beliau itoe, tidak ada 

beliau mengadakan propaganda bagi 
partijnja, Parpindo. 

Dari sini toean terseboet, menoe- 

roet programa perdjalanannja, akan 

teroes ke Medan, melaloei Tapanoeli. 

Paberik getah di Soengai Dareh. 

Di Soengai Dareh, afdeeling Solok 

Sawah Loento, terdapat disitoe seboe 

ah fabriek getah. Fabriek itoe didiri 

kan atas andjoeran Pemerintah, jang 

kapitaalnja dipoengoet dari potongan 

harga coupon getah anak negeri disi 

toe. Waktoe anak negeri menerima 

coupon getahnja, dipotong harganja 

sekali oentoek keperloean fabriek itoe 

Pemotongan ini dilakoekan hampir 

dengan djalan separo paksaan. De 

ngan demikian dapatlah didirikan fa 

briek itoe, jang menoeroet kabarnja 

hampir kira-kira f 50.000 pokoknja 

jang terdiri dari oeang aandeel anak 

negeri, jang dipoengoet dari poto 

ngan coupon getah itoe. 
Sekarang fabriek itoe, soedah di 

djoeal sadja dengan seharga f 17.000 

oentoek pembajar oetang di bank. 
Hal ini tidak menjenangkan kepada 
ra'jat disitoe, karena sedjak dari moe 
la berdirinja, ra'jat tidak ada tahoe 
sedikitpoen tentang perdjalanan fa 

briek itoe, baik tentang oeroesan oe 
angnja dan lain-lain. Kebaikannja 
“oentoek ra'jat dan negeri tidak poe 
la ada. Ra'jat merasa oeangnja jang 
sebanjak itoe, hilang pertjoema sadja 
Ra'jat heran dan djengkel atas hal i 
toe. Chabarnja hal itoe akan dioeroes 
nja kepada pihak jg lebih tinggi. Bo- 
leh djadi djoega akan disampaikan 
lid Volksraad Minangkabau jang ke 
betoelan sekarang dalam perdjalanan 
orientasi di Minangkabau. 

Tanaman kentang. 

lama benar harga kentang 
sangat mahal benar disini, tegasnja 
di Minangkabau, sampai harga 25 a 
30 sen sekati. Pasar kentang sangat le 
ngang. Ra'jat tidak ada bertanam itoe. 

Demikianlah atas initiatief dari land 
bouw, kembali lagi keinginan ra'jat 
oentoek bertanam itoe. Lebih2 lagi ka 
rena hasil dari tanaman itoe, jang dida 
tangkan landbouw, sangat baik dan me 
njenangkan sekali, serta harga dipasar- 
poen baik poela. 

Karena ra'jat tani itoe biasanja, 
memboeroe keoentoengan jang lekas 
nampak, chawatir poela kita, kalau2 
ra'jat nanti koerang soeka poela ber- 
tanam jang lain2, seperti jang telah 
pernah kedjadian dengan tanaman kool, 
sawi dan lain2.. Disebahagian tempat, 
kabarnja, karena hendak bertanam ken 
tang, sawahnja tidak ditanaminja pa- 
di. Kalau banjak kedjadian jang seper- 
ti ini, apakah tidak moengkin terdjadi 
kekoerangan beras nanti? Moedah2an 
hal ini diperhatikan djoega hendaknja 
oleh jang berwadjib. 

Selain dari itoe, haroes djoega di- 
perhatikan pasarannja, dan lain2 jang 
perloe, soepaja harganja djangan sam- 

Soedah 

nanti, seperti jang telah kedjadian de- 
ngan tanaman2 moeda jang lain2. 

“Belasting bertambah besar. 
Sekarang soedah masoek tahoen ba- 

roe, jaitoe tahoen 1940. 
Dengan masoeknja tahoen baroe i- 

ni, maka segala pekerdjaan dan oeroe- 
san poen dibaroei poela. Kalait dibaroei 
soepaja bertambah bagoes, tentoe sa- 
ngat baik, tetapi kalau di baroei ber- 
tambah djelek.boekan bertambah djem 

tentoe tjilaka tiga belas....... 
sekarang dalam oeroe- 

g di Padang Pandjang 
djoega seloeroeh S. Ba- 

rat) oentoek tahoen ini, soedah bertam 
bah berat djoega, artinja bertambah 
besar dari tahoen jang soedah2. Kalau 
dahoeloe, oeffipamanja f 2.-, maka se- 
karang djadi f 2.25, begitoelah sete- 

: 
roesnja. , 

   

    

      

        
, tetapi entahlah...... , 

  

Titis 
Pi » 

pai merosot poela serendah-rendahnja ' 

  

   

Oleh pemakean saboen wangi 

PALMOLIVE 
sang BAROE soto 
DIPERBAEKIN 
koelit mendjadi haloes laksana 
bloedroe. Saboen PALMOLIVE 
jang baroe boesanja lebih lemes, 
— wanginja sedep sekali, — 
saboennja kerasan dan lebih himat 
dipakenja. PALMOLIVE dibikin 
meloeloe dari minjak OLIJF dan 
laen-laen minjak tetaneman dan 
tida mengandoeng gemoek bina. 
tang. Ini saboen dipoedjiken oleh 
kaoem Doktor dan Achli di 72 laen 
negri boeat merawat ketjantikan 
moeka, boeat mandi dan tiap-tiap 
kali tjoetji ramboet. Saboen wangi 
PALMOLIVE haroem sekali baoenja 
dengen tjampoeran dari 17 minjak- 
minjak angkasa jang mahal. Belilah 
sekarang Saboen Wangi PALM. 
OLIVE jang dibikin dari minjak 
OLIJF boeat ketjantikan dan 
kesehatan koelit dan . 

ramboe —— 

  
    
   
    
       
    
    

    

    

Sedeng 5 sen-— Ketjil 2/, sen. 
  

  

bahannja dari jang telah soedah, ma- 
lahan - bertambah soesah, teroetama 
waktoe zaman perang ini, karena ba- 
rang2 habis naik harganja, sedang ha- 
sil dari negeri sendiri, jaitoe hasil 
pertanian dan lain-lain, semangkin 
djatoeh harganja. Oesaha oentoek 
perbaikan tidak poela kelihatan. 

Selain dari itoe, mana lagi rodi, be- 
lasting negeri, belasting kaoem dan la- 
in2, jang mesti dibajar. Oentoek me- 
nagih itoe, kebanjakannja dilakoekan 
poela dengan kekerasan, tidak meman- 
dang hal dan kehidoepan ra'jat. 

Ra'jat berkeloeh kesah! Djerih pajah 
ra'jat, sebahagian besar hanja oentoek 
peloenaskan belasting2 itoe sadja. 

Disamping penaikan belasting dan 
pemoengoetannja jang dilakoekan de- 
ngan keras itoe, berapalah baiknja poe 
la kalau dioesahakan poela dengan ke- 
ras oleh pihak jang berwadjib, perba- 
ikan pereconomian dan penghidoepan 
ra'jat, teroetama jang didesa-desa, ka 
rena mereka inilah jang menderita te- 
kanan jang paling, keras. Sama2 kita 
toenggoe. Perbaroean economie dan 
penghidoepan ra'jat tahoen 1940! 

Sekolah ,,Damai”, 

Sekarang moentjoel lagi satoe seko- 
lahan jang bersifat middelbaar, jang 
bernama ,,DAMAT". Dengan ini soe- 
dah ada doea sekolah pertengahan par 
ticulier di Padang Pandjang. Jang per- 
tama sekolah Koellijatoel Moe'alli- 
maat, choesoes oentoek poeteri sadja, 
jaitoe sekolah goeroe agama Islam oe- 
moem, jang dibangoenkan oleh Rang- 
kajo Rahmah El Joenoesijah jang ter 
kenal. 

Pada achir boelan ini, sekolah terse- 
boet akan mengeloearkan moeridnja 
jang pertama kali tammat beladjar di- 
sekolah itoe. 

Sekolah jang kedoea, jaitoe sekolah 
»Damai” itoe. Sekolah ini hampir ber 
samaan sifatnja dengan Mulo, ditambah 
dengan pengadjaran agama Islam. Se- kolah ini didirikan oleh toean Rs Soe- 
Pn nan aa sekolah Taman Sis 
wa bahagian Taman Dewasa Raja di. 
Batam antrum, Rajah 

Dahoeloe ada djoega seboeah lagi 
Isekolah pertengahan disini, bernama 
'»Moderne Islamic Seminary” i 
lantaran berbagai-bagai sebab dak 
landjoet oemoernja. 

Moedah2an sekolah jang baroe ini 
landjoet oemoernja menoedjoe jang di- 
tjita-tjitakannja, goena kemadjoean 
bangsa djoea adanja. 

—— 

BENGKOELEN. 

GOENOENG KABA MENGE- 
5 HAN ASAP. 
likoeti Oontj i 

tanah af oa TN 
Aneta dari Bengkoelen mengabarkang        ahnja belasting itoe, boe- 

..penghidoepan ra'jat 

bahwa kantjah ( 
Ikba di Kepahiang . : ang telah mengeloeark asap jang. diikoeti poela Han “8   a'jat tidak ada peroe- ! 
gontjangan tanah jang ketjit2, Be seba 
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Recepsi. 

200 Seperti pernah kita 'oemoemkan, 

Madjlis Tahkim atau Wetgevende 

Raad (Kongres P.S.LI.) akan dilang- 

soengkan di Sriwidjaja (Palembang), 

dari tangal 20 sampai tanggal 28 Jan. 

1940. 3 - 
Pada Sabtoe malam Mingoe 20/21 

Januari akan dilangsoengkan mala- 

man res€psi dimana akan dilakoekan 

pedato2 dari poetjoek pimpinan P.S. 

LL, serta memberi kesempetan kepa- 

da wakil2 perkoempoelan. Kemoedi- 

an malaman itoe diteroeskan lagi 

? 

dengan mempertoendjoekkan  ten- 

toonstelling ' Departement Economi 

PSII. 
Hari kedoea. 

Pada hari kedoeanja, ja'ni Ming- 

goe 21 Januari akan diadakan rapat 

tertoetoep sesoedah sembahjang Ha- 

ri Raja Hadji, dalam mana akan di- 

oeraikan oleh ketoes Dewan partij 

kissah partij setaho:n, laloe ketoea 

Ladjnah Tanfidzijah mengoeraikan 

verslag tahoenan. 

Poen wakil2 tjabang (dalam ka- 

moes PSII diseboet kaoem woefoed 

atau wafd) dipersilahkan mengemoe 

kakan pendapatannja. 

Pada malam harinja, Minggoe ma- 

lam Senin diadakan Openbare Ver- 

gadering, dimana antara lain- 

lain akan dioeraikan soe'al kepenti- 

ngan Dzoelhidjah, soe'al pendirian 

sidgah ibadat Hadji dan artian PAR- 

LEMENT menoeroet adjaran agama 

Islam. 

   

   

   
   

  

   

    

   
    
   
    

    

   

   

  

    

   
   

   

  

   

   
      
   

  

     

      

    

   

    

    

    
    

    

    

   

   
   
    

   

   

  

   
     

  

   
   
   

Hari ketiga. 
Pada hari ketiga, jaitoe pada hari 

Senin dan malam Selasa akan dibi- 

tjarakan soe'al toean S. M. Karto- 

soewirjo, dan akan dipilih anggota2 
baharoe boeat badan Dewan Partij 
serta Ladjnah Tanfizijah. 

Poen soeal GAPI dan kepoetoesan 
"KRI akan mendjadi bahan roendi- 
ngan pada malam itoe, demikian poe- 
la tentang hidjrah. 

Hari keempat. 
Sidang pada hari ke-empat itoe boe 

kan rapat tertoetoep, tetapi openbare 
zitting, artinja permoesjawaratan 
Giantara wakil2 tjabang tetapi boleh 
dihadiri ol€h orang loear. Dalam si- 
dang itoe akan diriwajatkan kissah 
PSII 26 tahoen, serta sikap PSII ter- 
hadap MIAI dan mendengar verslag 

“perdjalanan oetoesan MIAI ke Dje- 
pang. (malam hari). 

Hari kelima. 

-Pada hari Rebo 24 Januari siang 
“dan malam akan diadakan sidang 

tertoetoep dimana akan diroending- 
kan tentang keoeangan partij, soe'al 

'Tahkim (Kongres) 
“- PSII ke-XXV 

di Palembang 
1. ekonomi dan peroesahaan tenoen 

PSII, sedang malamnja ialah tentang 
pergerakan pemoeda, soe'al onder- 
wijs dan pergerakan kaoem iboe. 

. jang berkenaan dengan toentoetan par 

| djoeh, pagi dan malam (Djoem'at/Sab- 

  

AA 

Hari ke-enam. 
Pada “hari ke-enam (Kemis) pada 

pagi harinja diadakan rapat tertoetoep 
goena membitjarakan soe'al sjari'at 
dan ibadat, soe'al sidgah ibadat Hadji 
dan oesoel dari Dewan Partij dan P.S. 
II. Djakarta boeat menerbitkan madjal 
lah minggoean berpolitik. s 
Dan pada malam harinja sekali lagi 

diadakan openbare zitting goena mem- 
bitjarakan sikap P.S.I.I. dalam oeroe 
san Hidjrah, dan sikap P.S.L.I. terha 
dap kepada GAPI, teroetama sekali 

lement jang sedjati. 

Hari ke-toedjoeh. 
Didalam besloten vergaderingen jg. 

akan dilangsoengkan pada hari ketoe- 

toe) akan dimoesjawaratkan hal en- 
guete dan keberatan2 Ra'jat jang soe- 
dali pernah merndjadi roendingan djoe 
ga didalam Kongres Ra'jat Indonesia 
serta dimana Gapi mengambil over 
oeroesan enguete itoe. Pada malam 
harinja ialah mengesahkan Reglement 
van Orde Dewan Partij dan Ladjnah 
Tanfidijah dimana “ditentoekan kewa- 
djiban2 anggota2 Dewan dan Ladjnah 
Tanfidzijah dan sebagainja.. Kemoe- 
dian dilandjoetkan dengan membitjara 
kan oesoel2 dari afdeeling2. 

5 Hari kedelapan. 
Pada hari Sabtoe 27 Januari akan 

dilandjoetkan besloten vergadering di 
mana akan ditetapkan begrooting atau 
anggaran belandja partij boeat tahoen 
1940 serta akan meneroeskan oesoei2 

-afdeeling2. Moelai djam 1 siang se- 
moea congressisten diadjak sama-sa- 
ma bertamasja ke Kali Moesi. 

Pada malam harinja diteroeskan la- 
gi besloten vergadering goena membi 
tjarakan tempat Madjlis Tahkim (Kong 
res) 194! kelak, serta meneroeskan la- 
gi oesoel-oesoel afdeeling dan lain-la- 
in. 

Hari kesembilan. 
Pada hari kesembilan atau hari peng 

habisan kongres itoe, akan diadakan 
Openbare Vergadering goena mengoe- 
moemkan kepoetoesan2 kongres dan 
mengadakan p€dato penoetoep, se- 
dang pada malam harinja diadakan 
malam perpisahan (Afscheids-avond) 
dimana akan diadakan pedato2 perpi- 
sahan oleh Dewan Partij, Ladjnah Tan- 
fidzijah dan kaoem wafd, serta kemoe- 
dian diadakan pertoendjoekkan oleh 
pemoeda2, jaitoe Pemoeda Moeslimin 
Indonesia dan SIAP. 

     

   

   
   

  

    
   
   
   

PEMATANGSIANTAR. 

' Hatsil perdjalanan dari Secretaris 
k PPePoB. 

Vergadering di be- 
berapa tempat men 
dapat succes: 

wa jang dipindahkan kesana itoepoen 
sangat keberatan. 

Hasil dari pembitjaraan itoe ada sa 
ngat memoeaskan, dimana setelah 
berso'al djawab sekedarnja didapat 
kepastian dari toean Inspecteur terse- 
boet, bahwa -.t. Saroempait akan   

  

   

  

    

    

   

  

   

  

   

  

   

    

    

    

    

   
    

  

   

   

    
   

    

   
   
      

    
      

   
    

      
    
     

    

   

    

   
   

  

        

   
   

   
    

   
   

        

   

    

Pegawai jang dile- 
passoedah 10 boe- 
lan dapat diangkat 
lagi. 

Dari Pematang Siantar kita mene 
rima oeraian seperti berikoet: 
Sebagaimana telah dikabarkan ten- 

tang perdjalanan toean Soewito Pra- 
wirowihardjo  Secretaris Hoofdbe- 

-stuur P. P. P. B. dari Djokjakarta ke 
Sumatra, maka dari sana dikabarkan 
bahwa perdjalanan t. tsb. mendapat 

— hasil jg. sangat memoeaskan, baik da 

“lam perkoendjoengannja kepada 
Ai dan afdeelingen P.P.P.B. di 

seberapa tempat jang telah sama me- 
njiapkan vergadering2, maoepoen da- 

— lam mengoesoet keadaan nasib pega- 
“ wai pegadaian disana. 

Demikianlah pada hari Senen ddo. 
25 December toean tsb. telah berbitja 
a dalam pertemoean di Palembang 

4 .gan pada 

ratan pegawai pegadaian seloeroeh 
Sumatra, teroetama tentang kelepa- 
san t. Moelia Saroempait sehatter 
pandhuis Tandjoengpandan pada boe 
lan Febr. th. jang laloe, dan ten- 
tang keangkatan beheerder di Suma- 
tra jang diambilkan dari tanah Dja- 

. wa jg. dipandang menoetoep kenai- 
dd kan pangkat pegawai di Sumatra, se- 

. mentara bagi pegawai dari tanah 

Ga 

    

    

| hingga 3 
   

  

segera mendapat keangkatan kembali 
dalam djabatannja jang lama, tidak 
-lagi akan diambil dari Djawa. 
““ Lain-lain pengharapan dari Secre- 
taris P.P.P.B. boeat kepentingan pe 
gawai pegadaian di Sumatra, seperti 
tentang kepindahan ketempat ting- 
galnja, dlsb. poen oleh toean Inspec- 
teur diperhatikan djoega, pendek 
hampir 90 pCt. dari permintaan P.P.- 
P.B. itoe dikaboelkan. djoega, dan 
jang sangat patoet dihargai adalah, 
bahwasanja kelepasan toean M. Sa- 
roempait jang dalam besluit dinjata- 
kan wegens ongeschiktheid itoe, sete- 
lah di-loear djabatan lebih dari 10 
boelan lamanja, atas toentoetan dari 
P.P.P.B. dibenoemd kembali. 

Ini hal memang soenggoeh sangat 
loear biasa jang baroe pertama ini 
terdjadi dalam Pandhuisdienst, hal 
mana dapat didjadikan peringatan o- 
leh segenap pegawai pegadaian di Su- 
matra dalam perkoendjoengan wa- 
kil Hoofdbestuur jang pertama poela 
melawat di kepoelauan itoe. 

Verslag perdjalanan serta pendapa- 
tan dari t.S. Prawirowihardjo itoe o- 
leh beliau sendiri telah disanggoepi 
akan "dikirimkan pada kita, setelah 
beliau tiba kembali di Djokjakarta. 
Baiklah kita toenggoe. 

        

TAPANOELI. 
. Tanah goentoer | : 
'Dengan opisil dikabarkan tentang 

pengiriman berita dari resident Tapa 
noeli, bahwa diwaktoe hari Minggoe 
malam Senen tanggal 1 Januari j.l. 
telah terdjadi roentoehan tanah di 
Loembanpansoer, negeri Bakara, 

'boeah roemah roesak han- 
an seorang anak laki2 beroes 

  

    .G   
  

PEMANDANGAN 

Gambar ini adalah kebinet perang 
Inggeris, ketika menteri perang Hore 

Belisha masih - beloem meletakkan 
djabatannja, pada tanggal 5 Januari 
1940. 

Terdiri dari 9 orang. Jang berdiri 
dibelakang dari kiri: Sir John An- 
derson, menteri oeroesan dalam dan 
pendjagaan dalam negeri: Lord Han- 
key, menteri zonder pertefeuille, Mr. 

“KA 

Hore Belisha, menteri perang jang 

soedah mengoendoerkan diri: Mr. 

Winston Churchill, menteri marine, 

Sir Kingsley Wood, menteri pener- 

bangan, Mr. Anthony Eden, menteri 

Dominion: dan Sir Edward Bridges, 
secretaris dari Kabinet. 

Jang doedoek dari kiri: Lord Hali- 

fax, menteri oeroesan loear negeri, 

  

Sir John Simon, menteri keoeangan: 

Mr. Ohamberlain, perdana menteri, 

Sir Samuel Hoare, Lord Privy Seal, 

dan Admiral Lord Chatfield, menteri 

coordinatie pembelaan. 

Ketjoeali menteri-menteri, djadi 

ada ditambahkan lain-lain orang 

jang boleh ikoet dalam sidang2nja 

kabinet tsb. 

  

PALEMBANG. 
Badminton. 

Pada tanggal 3 Januari 1940 terdja- 
dilah soeatoe pertemoean pemoeda2 di 

Meradjat Palembang. Dalam perte- 

moean itoe jang atas andjoeran Moehd 
Toesin terdirilah seboeah Persatoean 
pergerakan badan (sport) dari badmin- 

ton: Jang atas poetoesan dengan di be 

ri nama Badminton Indonesia Meran- 
djat singkatnja B.I.M. 

Sesoedah terdiri club itoe laloe di- 
pilih pemimpin - pemimpinnja jang 
berkesoedahan: : 
1. Moehd Toesin ketoea. (Voorzitter) 
2. M. Badaroe'ddin bendahara (Pen- 

ningmeester) 
4. Ahmad djoeroe pengawas (Com- 

missaris) 
'Oesman  djoeroe pengawas 

(Commissaris) 
5. ?Ali 

I—— 

MENGGALA. . 
4 

PEMBOEKAAN MADRASAH AS 
——— TANAWIJAH. 

Hari Selasa 2 Jan. '40 madrasah 

tsb. telah mengadakan rapat oemoem 

selakoe pemboekaan sekolah tsb. de- 

ngan bertempat disekolah Al Hida- 

jah. Pemimpin rapat t. Hadji Oemar 

moerad, jang memboeka rapat itoe 
djam 9 dengan oetjapan terima ka- 
sih kepada kadirin jang djoemlahnja 
tidak koerang dari 300 orang. Kemoe 
dian ia menerangkan arti sekolah me 
nengah, disoesoen dari rendah sam- 
pai jang tinggi. Sekolah menengah 
itoe di Menggalan adalah barang ba- 
roe. : 

Habis ini jang ia persilahkan bitja 
ra ialah toean Pengeran Warga Ne- 
gara, penoelis komite, oentoek mem 
batjakan verslagnja, moelai berdiri- 
nja sekolah terseboet pada tanggal 

5 November 1939. Pembitjaraan ini 
disamboeng oleh toean H. Oemar 
Moerad sendiri, jang mengandjoer- 
kan soepaja rakjat ikoet membantoe 
pendirian tsb. 

Ketjoeali dari pembitjaraan2, ada 
djoega diperdengarkan lagoe2. Ke- 
moedian t. H. O. Moerad poen angkat 
Tan menerangkan soal pendidi- 
an.: 
Maka ada lagi beberapa pembitja- 

ra jang tampil kemoeka menjamboet 
pendirian sekolah terseboet Djam 
1,30 rapat selesai dengan selamat. 
(Pemb. 

O-— 

TEBINGTINGGI. 
" io. berdiri. 

Secretaris P.O. mengabarkan kepa 
da kita, bahwa atas initiatief Toean 
K. H. Komaroeddin dan K. Z. Abidin 
sekarang di Tebingtinggi (Palem- 
bang) soedah diberdirikan badan Pe- 
ngoeroes Persiapan ,,Persjarikatan 
'Oelama” Indonesia demikian poela 
akan mengikoet perg. kaoem Isteri- 
nja Fathimijah. 

Maka pada ddo. 28-12-1939 soedah 
dilangsoengkan rapat oendangan ter- 
toetoep sebagai propaganda bertem- 
pat digedong Taman Pergaoelan Ge- 
rindo afd. Tebingtinggi, dengan men 
dapat koendjoengan l.k. 60 orang. 

Djam 8 malam rapat diboeka oleh 
Toean K. H. Halimi sebagai ketoeca 
pimpinan dengan oetjapan diperba- 
njak terima kasih. Toean2 diatas ma 
sing2 sama membatjakan Statuten 
dengan disertai keterangan Azas dan   tahoen meninggal. (Aneta).     

    

toedjoean P.O.I, jang agak pandjang 

Ser an PL LN aga plak? 2       

      

Setelah rapat mendengar segala 

pembitjaraan diatas, maka pimpinan 

menanjakan pada segenap hadlirin: 
»Bersetoedjoelah atau tidak, djika 

di T. Tinggi didirikan tjab. P.0.?” 
Dengan segera dan soeara boelat di- 
djawab oleh hadlirin, ,,Setoedjoe!”. 
Kemoedian sesoedah masing2 dita- 
njai tentang kelidannja, laloe pim- 
pinan menjerahkan kepada rapat hal 
soesoenan Pengoeroesnja Persiapan 
tjabang P.O. jaitoe sebagai berikoet: 

Ketoea I. Toecan M. Saleh, 
Ketoea II. Toean K. M. Ali Halimi, 
Penoelis I. Toean K. Z. Abidin, 
Penoelis II. Toean K. Hasan Hoe- 

maidy, 

Bendahari I. Toean Mattjik, 
Bendahari II. Toean M. M. Akib 

Oedjang. 
Pembantoe2: 'Toean2 Kgs. Aboe, 

M. Hasjim, A. Halik, K. Zakioeddin 

Oekaibi dan Nangtjik. 
Kiranja rapat sesoedah membitja- 

rakan beberapa soeal jang berkena- 
an dengan organisatie perhimpoenan, 
maka djam 11 malam baharoelah di- 
toetoep dengan selamat dan gembi- 
ra. (Verslaggever K.H.H.). 

SEN 

FORT DE KOCK. 

Rapat P.K.V.I. 

Pembatja kita menoelis: 

Atas andjoeran toean. K. Datoek 
Toemanggoeng, mantri-ver- 
pleger kelas 1 di Manindjau (afd. A- 
gam, Fort de Kock) jang djoega men- 
djadi commissaris Hoofdbestuur P.K. 
V.I. boeat seloeroeh daerah Soematera, 
pada hari Minggoe tanggal 24 Decem- 
ber jang baroe Irioe soedah diadakan 
Rapat-tertoetoep dari dan oentoek P. 
K.V.I. bertempat diroemah toean Idris 
Radja Bandaharo di Fort de Kock. 

Rapat terseboet dikoendjoengi oleh 
mantri2 verpleger- dan verpleegsters 
serta vroedvrouw dari berbagai-bagai 
tempat jang letaknja tidak seberapa 
djaoehnja. 

Rapat ini poen dihadhiri poela oleh 
doea orang rechercheur dan djoega toe 
an Dr. A. Rahim Oesman Pandoeka Ra 
dja, Dokter Goebernemen jang beloem 
selang berapa lama ini pindah dari Ta 
nah Djawa ke Fort de Kock. 

Rapat dimoelai pada djam 10 pagi. 
Toean Idris Radja Bandharo telah me 
ngoetjapkan terima kasih kepada sege- 
nap para hadirin. Setelah itoe pem- 
bitjaraan diserahkan kepada" toean 
K. Dt. Toemanggoeng. Terlebih da- 
hoeloe beliau mengoetjapkan salam da 
ri Hoofdbestuur P.K.V.I. di Soerabaja. 
Kemoedian dengan ringkas dan memoe 
askan djoega kepada segenap hadhi- 
rin diterangkan poela olehnja tentang 
maksoed dan toedjoean adanja rapat 
ini. 

Kemoedian pembitjaraan diserahkan 
kepada toean Soetan Djalaloeddin, jg. 
dengan ringkas serta djelas poela me- 
nerangkan tentang maksoednja dan 
toedjoean Vakbond ini jang semata- 
mata beroedjoed baik. Didalam P.K. 
V.J. itoe — kata spreker — tidak ter- 
dapat apa2 dan poela boekannja koem 
poelan politik, melainkan adalah Vak- 
organisasi jang teratoer dan telah men 
dapat rechtspersoonlijkheid dari Pe- 
merintah, Oleh sebab itoe — kata be- 
liau — djanganlah mempoenjai bera- 
goe-ragoe hati oentoek mentjampoer- 
kan diri kedalam P.K.V.I. 13 

Setelah itoe selesailah pembitjara-   an2 semoeanja, maka diadakan pemi- 
lihan Bestuur dan dikoecatkan aleh 

sa ana an aa PE 

   

soeara banjak soedah ditetapkan seba- 

gai berikoet: 
Adviseur: Toean Dr. Rahim Oes- 

man, Gouv. Dokter di Fort de Kock. 

Voorzitter: Toean A. Wahid Sidi 

Maharadja, mantri-verpleger kelas 1 di 
Fort de Kock. 

Secretaris: Toean Idris Radja Ban- 

dharo, Hoofdmantri-verpleger di Fort 
de Kock. 
Penningmeester: Rgk. Ramani, vroed- 

vrouw pada kraamvr. verpleging di F. 

de Kock. 

Commissarissen: Toean2 Moh. 

Noer, Hoofdmantri-verpleger di Paris 
aman, Soetan Djalaloeddin, mantri- 

verpleger klas 1 (Padang-Pandjang) 

Karnani, mantri-verpleger kelas 1 (Fort 

v.de Capellen), Moha Sjarif, mantri- 

verpleger di Pajakoemboeh, A. Latif, 

mantri-verpleger kelas 1, dikandidat- 
kan boeat bagian Solok, dan Nonah 
Radjiah, mantri verpleegster pada 
kraamvr. verpleging di Fort de Kock. 

Pada djam doea siang lewat sedi- 
kit, rapat ditoetoep oleh voorzitter de- 
ngan selamat. 

Djawa Tengah 

SEMARANG. 

Wali Negeri mwersheri hadiah. 

Wali Negeri memberi hadiah ba- 
njak oentoek kepentingan korban2 
peperangan di Negeri Belanda. (Ane- 
ta). : 

Instruksi pesawat terbang. 

Pada 6-7 Jan. dilapangan penerba- 
ngan Simongan telah diberikan in- 
steructie kepada groep penerbang? 
sport Djawa-Tengah pertama. “—. 

Pemberian instructie itoe dipimpin 
oleh v.d. Schroeff dan mendapat per- 
hatian baik dari publiek. (Aneta) 

“ 

Makloemat P. N. I. 

Pada masa kini oedara politiek 
pergerakan Indonesia keroeh. Krisis 
jang menimpa pergerakan P. N. I. 
mendjadi lebih ganas Bagian taktiek 
dari P. N. I. telah 7 tahoen mendjadi 
poetoes, dan masih matjam-matjam 
kesoekaran lagi jang dapat meng- 
hambat kemadjoean organisasi. Tiap 
tiap hambatan mendjadilah ingatan 
bagi djalan jang akan ditempoehnja. 

Pada waktoe kekeroehan terdjadi, 
ialah di Soerabaja, menengahlah P. 
N. I, tjabang Solo, ia melepaskan 
hoeboengan dengan P. O. dan berpen 
dapatan sangat perloe diadakan per- 
gantian dalam soesoenan P.O. Kare- 
na P. O. -— ditangan t. 
dan t.  Salamoen — pada  waktoe 
kekeroehan ini, tampak njata Tidak 
Ketjakapannja. 
Makloemat dari Tjabang Solo, jang 

disiarkan kemana mana, telah di- 
samboet oleh P. O. jang seolah-olah 
ia menjerah sadja kepada segenap 
tjabang-tjabangnja. Tjabang-tjabang 
disoeroeh memilih kebenaran satoe 

an doea. £ Ea? ? 
jabang Soerabaja jang tei 

kekeroehan  itoe . rn bal 
(membikin tegenmakloemat) ri 
tjabang Solo, ia menjatakan kebere- 

  

.san tjabangnja dan lain dari pada 
itoe djoega menerangkan, bahwa t, X Salamoen pada boelan December ini 

rangkali soal ini beloem diketahoei   benar oleh tjab. Solo). 

2S Sak 

Soeradji . 

telah mengadakan penjelidikan: (Ba TT. 
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“IT volksraad orang sedeng ramai 
/ bitjarain oesoel, soepaja Pe- 

intah toeloeng sama prijaji2 jang 
ja oetang. Pertoeloengan jaitoe 

Volkscredietbank, jang sanggoep 
sediain doewit 1, miljoen, asal Pe- 
.merintah kasi borg 15 riboe alias 10 
pCt. dari ocang boeat itoe. 
. Dus: oetang-oetang prijaji bisa ke- 
bajar oleh oetang djoega. 

Kalau moela2 oetang sama bang Be- 
at, lantas bang Bedjat dibajar sama 

Prijaji jang oetang tetap oetang, 
ema pygaan tempat oetang. : 
Bedanja, boekan. lagi bang Bedjat 

jang oentoeng rentenja, tapi bank. 
“Dan lagi oetang sama bang Bedjat 

— belon tentoe bisa vol bajarnja tapi se- 
“ karang tjitjilan bajar kembali ke Bank 

- 
isa ditahan diwaktoe menerima ga- 

aus: tetap Bank kaga' bisa roegi, 
“biarpoen zonder borg doewit, asal ada 
perdjandjian Pemerintah. S3 

—.. Boeat bang Bedjat mah setali tiga 
“.oeang. Itoe sih boekan menoeloeng, 

ipi Pemerintah lantas ikoet tjampoer 
“dalam membajar oetangnja, biar oe- 

- roesan priv& of oeroesan dienst. 
PES Pena bana sampai kedapoer2- 

| Penale mendjadi oeroesan Pemz- 

Boekan ontvooding, malah mirip-mi 
rip sama kindsch-making. : 

Tjara menoeloeng kasih sama beliau 
beliau itoe setjoekoepnja boeat bajar 
oetang, dan bajar kembali sama bank 
zonder rente, 

Kalau main oetang lagi, tjepet 
moesti dipetjat. Abis perkara. 

Tjoeman bang Bedjat kepengen ta- 
oe, berapa orang dari kalangan prijaji 
jang oetang. 

Djangan2 semoea. 
Memang kalau diselidiki lebih dja- 

oeh seloeroeh bangsa kita idoepnja, 
idoep-bon. 

Trima gadji tjoeman bagi-bagi ka- 
nan-kiri. Sisanja kaga" ada malah te 
kort. 

Kalau maoe basmi oetang, tjoekoep 
dengan djalan tambah gadji, djangan 
tambah oeroesan. 

Sh # 

& 

g: 

BANG BEDJAT. 

  

Tjabang Semarang bersjoekoer 
dan bergembira, kalau keadaan tjab. 
Soerabaja dalam.keberesan, dan oem 
pama meskipoen kegadoehan itoe 

(0. masih terdapat toean2 di Soeraba- 
#00. ja haroes dan wadjib menghilangkan 

|. kegadoeham -itoe, doerhakalah, dan 
g ' resiconja, kalau - tidak 

tocan2 di Soerabaja menje- 
“ kewadjiban P. N. IL oe- 
haroes berdjalan normaal. 
lamoen dan Soeradji soedah 

e setengah tahoen lamanja, Me- 
t garis organisasi P.N.I.-angg. 

sal 12 — haroes soedah ada 
tetapi hingga sekarang 
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menanjak) soal itoe kesegenap tja- 
. 'bang-tjabangnja, althans tjab. Sema 

- rang. 'Tjabang Semarang ta' dapat 
menebak apa jang dimaksoed oleh 
P.O. sekarang ini? Rep 

Siapa sadja ta” dapat memberi ala 
san teroetama alasan jang sehat oen- 
toek tetapnja P.O. sekarang ini: atau 

"kalau telah diadakan referendum dan 
- Te dipilih lagi. : 

—. Lain dari pada itoe, sebagai P.N.I. 
tjab. Semarang paling dekat sekali 
dengan P.O. memboektikan bahwa 
P. O. Salamoen cs. memang koerang 
tjakap melakoekan  koewadjiban, 
boekti kegadoehan di beberapa tjab. 
P.N.I. soesah menjelesaikan, oleh ka 
rena itoe P.N.I. tjab. Semarang me- 

. ngambil kepoetoesan mempersetoe- 
|. Gjoei dengan soesoenan P.O. baroe 

| dan memberikan swaranja. ik 
... Kesimpoelan kita berseroe kepada 
. kaoem P.N.I. er seoemoemnja sele- | 
—. kas moengkin menoendjoekkan pendiri 

F Kanya. Insjaflah! Insjaflah! Insjaf- 
ee TAKE 

23 Sen tan Deag Ketoea Soehar- 
.to Pcnoelis S. Soedhomo, Bendahari 

     

EU 1, 
t. 

H CARA e1s: 

0000 Adres P.N.LI. tjab. Semarang 1e # Lemah gempal No. 740. ng 

0... POERWODADI. 
Ba 

Pemboenoehan didesa. 
Bapak tiri disangka 

Te Pada na 16 boelan ini haroes 
/ menghadap Landraad Poerwodadi se- 

2“ orang desa dari Panoenggalan (Gro- | 
3 Orang itoe ditoedoeh mem- | 

e bocnoeh anak tirinja. Mn dan 
bogan). 

“duewit oetang dari Volkscredietbank. |: 

    
   
   

Salam Kedaulatan Rakjat. an. P. | 

Beloem selang beberapa lama anak 
itoe dengan tiada diketahoei oleh sia- 

a poen djoea, sekonjong2 menglii- 
Jang dari desa. Kemoedian polisi men- 
dengar kabar angin, bahwa anak iioe 

.| ditjekek oleh bapaknja. Didengar ka 
bar djoega, bahasa majit anak itoe di 
koeboer disoeatoe tempat jang ditoen 
djoekkan letaknja. 

Laloe. polisi menjoeroeh menggali 
tempat itoe. Dan soenggoeh, ditempat 
jang ditoendjoekkan itoe didapat ma- 
yit anak jang hilang. 

Setidak-tidaknja sekarang telah di- 
dapat boekti jang tjoekoep oent»ek 
membawa bapak tiri itse dimoeka ha- 
kim. (Aneta). 

—0— 

BANDJARNEGARA. 

RAPAT ANGGAUTA P.N.S. 
Pembantoe S.A.S. menoelis: 
Hari Senen, 1 Januari jl. P.N.S. 

tjabang Bandjarnegara telah menga 
dakan rapat anggauta, diroemah 
njonja Dwihardini, Djalan Tampo- 
mas. Ketjoeali dikoendjoengi oleh 
anngauta, poen djoega oleh 'commis 
saris H.B.P.N.S. t. Martasoepono. 

Setelah djam 10 diadakan pemboe- 
kaan dengan membatjakan notulen, 
maka pembitjaraan dilandjoetkan 
membatjakan verslag tahoenan, ver- 
slag kongres, lezing2 dll. Pemimpin 
t. Soemadi. 

Antara pidato2 itoe ialah Perdjoe- 
angan hidoep, Art. kata Hidoep dan 
Bekal hidoep. Pertemoean itoe laloe 
Citoetoep djam 2 siang. 

SOLO 
MOETASI BOEPATI-ANOM 

Senin 8 Januari ini atas titahnja 
Seri Soenan adalah R. H. Chatib 
Aroem diangkat mendjadi boepati- 
anom, dengan nama Raden Toemeng- 
goeng Pringgokoesoemi,: R. Ng. Pro- 
djotanojo panewoe garap Kapatian, 
mendjadi boepati anom patih Kapa- 
tian, bernama Raden Toemenggoeng 
Koedonowarso: R. Ng. Reksohoeso- 
do panewoe assistent-apotheker kra- 
ton apotheek ,,Pantihoesodo” ber- 
pangkat boepati-anom, bernama Ra- 
den Toemenggoeng Danoekoesoemo. 

Lain dari itoe, jang telah perhenti 
dengan pensioen sama menerima gan 
djaran orang boepati-anom, jaitoe 
R. Ng. Wreksopradoto panewoe-ka- 
lang, bernama R. T. Rodjoniti: R. Ng. 
Martosoewignjo panewoe agrarische 
zaken, bernama R. T. Sindoeredjo: 
R. Ng. Mangoenwigoeno wedono BB 
di Kartasoera, bernama R. T. Singo- 
ranoe: R. Ng. Projohartono, panewoe 
collecteur, bernama R. T. Dipodirdjo 
dan R. M. Ng. Sastrowisardjo pane- 
woe beheerder Sriwedari, bernama 
R. M. T. Danoepojo. 

Perloe di terangkan, bahwa 3 toean 

  

. toean jang diatas itoe misih dalam 
actieven dienst dan 5 toean-toean 
jang dibawah itoe telah sama ber- 
henti dengan hormat dari djabatan- 
nja dan mendapat pensioen, tetapi 
besarnja oeang pensioen, menoeroet 
gadji jang doeloe. (,,M”) 

——O— 

Djawa Barat 

CHERIBON. 

Pelaboehan Tjirebon. ts 
Koendjoengan kapal 
dalam boelan Decem- 
ber 939. 

Dalam boelan December 1939 pela- 
boehan Tjirebon dikoendjoengi oleh 89 
boeah kapal jang djoemlah besarnja ki 
ra2 998.089.25 ton. 5 

Dari 89 boeah kapal itoe termasoek 
58 boeah kapal kepoenjaan Belanda 
dan 26 boeah kapal Inggeris. Begitoe- 
poen poela terdapat 5 boeah kapal ke 
bangsaan lain (Aneta). 

MADJALENGKA. 

Pemb. menoelis: 

Tenggelam Tan terhanjoet ban- 
f . 

Pada petang hari Ahad jbl. 2 orang 
pendoedoek desa Bonang (Liangdjoe- 
lang) telah tenggelam, karena seko- 

| njong-konjong datang bandjir besar ke | 
tika menjeberang disoengai Tjiloe- 
toeng,» 2. ii 
Kawannja jang menjaksikan kedja- 

dian itoe dengan segera merapportkan 
halnja kepada politie. Dengan perto- 

gan orang2 oentoenglah seorang di 
nitaranja soedah dapat tertoeloeng ser 

ta selamat. Ketjoeali seorang lagi be- 
Na Lewo namanja, 2 hari kemoe- 

ian baharoelah ketemoe terdapat di- 
| bawahan Indramajoe, soedah mendjadi 
majit terapoeng-apoeng disoengai Tji 
mandek 

H.L.S. Madjalengka ketjoerian. 
Menoeroet warta dari orang jang bo 

bahwa H.I.S. Madjaleng 
oeki tetamoe jang ti- 
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mis 4 Januari '40 pa- 
itoe lemari telah ter-   Mn Te 

  

      
   
   
   

    
     

    

   

nal orang. Diketahoci- |   ehilangan oeang se- |. 
doea belas roepiaii | 

PEMANDANGAN 

      

  

   

    
  

- PASAR BETAWI. 
Tepoeng terigoe: 'Tjap Kodok 

f 2.30 tjap Boeroeng kaleng, Koeda 
“merah dan Harrisson f 2.15 lain-lain 
merk dari f 2.10 sampai f 2.— per 
bantal. Tya 

Goela: Sup Hoofd Suiker f 11,20 
per karoeng dari 102 kg. terima di 
dalam goedang pendjoeal. 

Minjak kelapa: Harga roepa-roepa 
merk f 1,70 dan f 1,5 per blik dari 
1427 kg. 

Copra: Barang sedia kwaliteit 
Bantam 954 kering f 6,25 per 100 
kg. terima di Fabriek. 
  

Menoeroet bekas-bekasnja pentjoeri 
itoe boleh djadi masoeknja itoe naik di 
djendela kelas I kamar belakang, de- 
ngan mempergoenakan sebilah golok. 
Dengan segera hal-itoe disampaikan ke 
pada fihak jang berwadjib. Sepan- 
djang pendengaran kami, kedjadian se 
matjam ini soedah doea kali ini, tetapi 
pendjahatnja masih beloem djoega da- 
pat dibekoek lehernja. 

Roemah sakit R.R. soedah selesai. 
Doea tahoen jang laloe agaknja kita 

sedikit maloe menjaksikan pendirian 
roemah sakit R.R., djika menoeroet be- 
sarnja daerah Madjalengka dan diper- 
bandingkan dengan lain2 roemah sakit. 
Tetapi sekarang bolehlah kita berasa 
gembira dan bangga dengan bagoes 
dan . rapihnja pembangoenan, tempat 
laki2 dan kaoem 'isteri masing2 dipi- 
sahkan. 

Hanja sedikit menjesal kebagoesan 
dan kebesaran itoe masih beloem sepa- 
dan dengan banjaknja- patiEnten jang 
soeka mengoendjoengi roemah sakit i- 
toe, masih selaloe soeka membandjiri 
Zendingshospitaal di Tjideres atau ke 
doekoen kampoeng. Menoeroet pe- 
njelidikan kami, orang2 itoe sama ber 
bisik karena merasa keerang senang 
kepada 1 #2 pegawai perempoean di- 
sitoe, jang katanja sering kali menja- 
kitkan hati mereka. ' 
Moga2 hal ini mendjadikan pengala- 

man dan perhatian fihak jang berwa- 
djib. Karena oemoemnja patifnten a- 
tau ra'jat dengan pemeliharaan dan per 
kataan2 jang baik soedah merasa ber 
besar hati. : 

' menjamn 

Djawa-Timoer 

MALANG. 5 
Anak kembar 4 di Malang jang satoe 

mati ana 
Aneta mengabarkan dari Malang, 

bahwa pada tanggal “19 December 
1939 seorang iboe bangsa Madoera te- 
lah melahirkan 4 orang anak kembar, 
tetapi hari ini jang bernama Slamet te 
lah meninggal. 

   
Katjang tanah: Kaloearan Cheri- 

bon dan Bogor f 10.50 per 100 kg. 
Kentang: Keloearan Bandoeng f 7 

sampai f 1.15 per 100 kg. 
Emping Belindjo: Kaloearan La- 

boean No. 1 f 2.50 No. 2 f 22.— Tji- 
legon No. 1 f 24.— dan No. 2 f 21.— 
per 100 kg. 

Asem: Kaloearan Soerabaja No. 1 
J 8.25 sampai f 8.15 per 100 kg. 
Bawang merah: Cheribon Toaliap 

f 8.50 Tiongtoa f 7.50 dan Tionglap 
JF 1.— per 100 kg. 

Katjang kedele: Gendja Tegal fran 
co praoe Tegal lev. Jan. f 5,50 pen- 
djoeal Bali cif Tg. Priok Jan.-Febr. 
f 5.65 pembeli f 5,75 pendjoeal Pa- 
soeroeah-Probolinggo fob. f 4,70 pen 
djoeal dan Djember franco wagon 
Djember Jan. f 4.55 pendjoeal dan 
Febr.Maart f 4,70 pendjoeal lev. Jan. 
kwaliteit Amboeloe franco wagon 
Djember f 4.70 pendjoeal per 100 kg. 

Tbpioca meel: Kwaliteit A. roepa2 
merk franco wagon Tg. Priok-Cheri- 
bon f 6.60 dan kwaliteit AA f 7.— 
pendjoeal p. 100 kg. 

Damar: Sumatra export kwaliteit 
A-E lev. Jan. f 27.— pendjoeal dan 

mma na 

  

  

Lembaran ke If pagzina HI 

Pontianak A-E f 26.— per 100 kg. 
berikoet peti. 
472 d. per Ib, pendjoeal. 

Karet: Kemaren pasar ada djadi 
Standard Sheets dan Standard Crepe, 
lev. Jan. f 0.3454 dan f 0.3554 per 
4, kg. Ini pagi lev terseboet f 0.35 
dan f 0.36. 

Citronella: Pasar kemaren -djadi 
contract A lev Januari Febr. f 1.121 
per kg. Ini pagi lev terseboet f 1.121/, 
pembeli f 1.15 pendjoeal dan lev Jan, 
Dec. f 1,1215 nom. 

Koffte: e.k. Telok 1576 triage lev. 
Jan. Maart f 10.40 pembeli f 10.60 
pendjoeal per 100 kg. 

Lada item: Noteering Telok lev. 
Jan.-Maart f 9.70 pembeli f 9,85 pen 
djoeal dan lev. Maart Mei f 9.50 pem 
beli f 9.70 pendjoeal per 100 kg. No- 
teering Londen boeat-partij jang se- 
dia diatas kapal 354. d. per lb nom. 
Noteering New York Spot 4,20 pem- 
beli (toeroen 1 punt) dan Maart 4,32 
djadi (naek 1 punt). 

Lada poetih: Lev. Jan fob Pangkal 
Pinang f 20.50 pembeli f 21,75 pen- 
djoeal per 100 kg. Noteering Londen 
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Oentoek 

  

The Tutorial Academy 
CAMBRIDGE (Junior dan Senior) 

5 Disamping peladjaran dan Cursus2 biasa, dalam boelan 

: Februari 1940 

Permintaan masoek dan keterangan harap berhoeboengan dengan 

adres sekolahan tsb: Gg. Klintji 34,' Batavia-C.     
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AGENT DI BATAVIA 

Mr. Cornelis 

4 Harga barang-barang mingkin naek! 

Alamat bakalan banjak doewit. 
Hasil boemi naek harga. Oepahan boeroeh dan gadjih pegawe naek! Oentoeng besa 

“siapa jang bisa awas betoel, kerna mata waras.. 

Pakelah obat speciaal 

Senen, 
» »Umeno" — Senen. .OG 
3.» Toga Pasar Senen 5 

»Sanyo" 5 Kramat, # ' 

Mr. Cornelis 
Kramat. 

jang bisa bantras segala 

penjakit mata, dan mata 

waras tambah teges- 

Harga Optio B 

Speciaal boeat anak FoO.15 

AWA YOKOs, 

        

   

            

        
terang sorotnja. 
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     Importeurs 

. SEMARANG 
Pekodjan 50. 
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Ban “T.22.00 Concert Tionghoa. 
23.00 Concert Melajoe. 

24.00 Toetoep. 

Da » 
   

Lagoe Hawaiian. 
: “ Lagoe Melajoe Seberang. 

1200. Lagoe Tionghoa. . 
12.30 Lagoe Gambang Kromong. 

S3 aa Lagoe Djawa. 

— 13.30 Lagoe Krontjong dan Stamboel. 
2 14.00 Berhenti. : 

. 17.00 Lagoe Soenda. 
"17:30 Lagoe Djawa. 

' 18.00 Pembatjaan soerat Kabar. 
18.30 Lagoe Barat. 
18.50 Pen soerat2 Gan abe 

    

    

port 
20.00 Roepa2 dari plaat gram. : 
29.03 Krontjong- -Orkest Menara”. 
23.00 Berhenti. 

PEN NIROM TIMOER. 
An Barat. 

Bandoeng II 192, Batavia II 197 
8: P.M.-H. 
i3 Rebo,10Jan 

         

      
       

Bandoeng II 192, Batavia II 197. 
P.M.H. 45. : 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.03 Isi programma. 

7.05 Lagoe Malaya Singapore. 
7.15 Taman pemoeda. 

' Studio. Orkest. 
1 .Lagoe Bali. 
19.00 Dari segala soedoet. 

Mendjawabi soerat dan rapport. 
2 Berita Pers. 

20.00 Dihoeb. dengan . RJ. 
. 24.00 Toetoep. 

P.M.N. 29 
2.00 Dihoeb. dengan S.R.I. 

23.00 Pemb. tentang Agama Islam. 
23.45 Lagoe gamboes Arab. 

00 Toetoep. 
ig “near Il Fa 
Ip andoeng 11 192 dan pasa III 50, 

— Batavia II 197. 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. 
6.03 Boenga rampai. . 

30 Berita Pers. 
03 Ketjapi-Ork. 

roengoe”. 

.30 Berita Pers. 
3.45 Ketjapi-Ork. 

8 roengoe”. 
40 Gending2 Djawa Tengah. 
00 Lagoe Tionghoa. : 
20 Berita Pers. 

7.30 Toetoep. 
— Bandoeng II 192 dan III 50. 

112.00 Tanda waktoe. Pemb. 
14.15 Berita Pers. 

- Toetoep. 
Batavia II 197. 

Tanda waktoe. Pemb. 
03 Lagoe gamelan Soenda. 
45 Lagoe Samosir. 
00 Kwa Toemboe Nae 

3.30 Berita Pers. 
3.45 Lagoe Ambon. 
4.00 Gamelan Djawa. 
15 Berita Pers. 
30 Toetoep. 

. Bandoeng II, Batavia II 197, 
| — BM.H. 45. 
00 Tanda waktoe. Pemb. 

  

    

   

  

,Gantoeng Pang- 

,Gantoeng Pang- 

0 hoa 
118.30 Kdean Nisan dengan mat 

19.20 Gamelan Djawa. 
119.30 Mendjawabi soerat dan rapport 
19.35 Berita Pers. 

M. | 20.00 Lagoe krontjong. 
“120.15 Pengadjian @ur'an dengan tai- 

— | 1.00 Lgoe Arab modern. 
oe. |121.30 Concert 

—.Jas.00 Toetoep. 

000 Jatas 2 
| Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 

mi 192, Oost dan Midden-Java: Soe- 

rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 

1122, Malang, Djokja 181, Solo 188, 
| Tiepoe 186. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

121.00 Hernlona 

112.30 Matinee-concert. 

114.20 Berita Pers dan Oedara. 

sembahjang oleh t. R. Haroen. 

18.45 Kasidah Arab. 
19.00 Pemandangan oemoem. 

sirnja oleh nj. Siti Noerdjannah. 

Tiongho oleh Yang 
Khiem-orkest ,,Pok Oy Sa”. 

Tx 
P.M.N. 29. 

PROGRAMMA NIROM. 
0. Penjiaran Barat. 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 
.m. West-Java: Batavia 126, 

ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 

25 m. Soerabaja III 196, Semarang 

Rebo,10 Jan. 

17.01 Isi programma. 
17.03 Orkest Aliredo CampoM'. 

17.45 Musette Ensemble Will Glahe. 

18.00 Layton en Johnstone berlagoe. 
18.20 Genangan 

    
19.00 Berita Pers dan Oedara. 

19.25 Para -theater Orkest 

1940 Ke Bt pendidikan. 

20.00 G zZ0. 

20.05 Pemai 0emoem. : 

ween n bernjanji. | 
21.30 Muziek dansa. 
21.58 Koers di Amsterdam. 
13.15 Bobodoran Soenda. 
22.00 Tanda waktoe. 
22.01 Populair-concert. 
22.30 Kamermuziek. 
23.00 Berhenti. £ 

Kemis, Il Jan. 
6.30 Pemboekaan. 

| 6.31. Berita Pers. 
| 6.38 Gymnastiek. 

6.50 Dari plaat gram. 
7.00 Tanda waktoe. 
7.01 Dari plaat gram. 
7.30 Berita Pers. 
7:37 Dari plaat gram. 
8.00 Toetoep. 
11.00 Tanda waktoe. Pemb. 

11.01 Karangan orkest jang pendek2. 
11.40 Chotbah agama Kristen. 

| 12.00 Orkest Hans Bund. 

13. 20 Berita Pers dan Oedara. 
13.35 Matinge-concert. 

14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe. 
17.01 Isi programma. 
17.03 Boenga rampai. 
18.00 Arendsnest. 
18.30 Swing-muziek. - 
19.00 Berita Pers dan Geaka: 
19.25 Dari doenia film. 
20.15 Penindjauan. 
20.30 Lagoe Belanda. 
20.55 Organist Dudley Beaven. 
21.00 Omroep-Orkest. 
21.58 Koers di Amsterdam. 
122.00 Tanda waktoe. 

01 Boenga rampai. 
23.00 Toetoep. 

Pemb. 

B. R.v. 
| Stadszender 157,39 M, Archipelzen- 

der 61,66 M. 

Rebo, 10 Jan. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.04 Berita Pers. 
21.30 Phohi-relay. 
6.04 Lagoe2 pagi.   03 Isi programma. 

      

   

  

   

6.15 Berita pers. 

(» 
oela mendjadi djongos dsb.-nja      

   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
    
         
        

            

         

       
      

   
   

    

   

  

    

Be rajakan semoga Tt 
eroleh dalam bekerdj 

a kemaoean dan 
laka, diwaktoe saja 

s kerdja, soepaja 
56 Tina: Lengan 

am bekerdja itoe?” 
aban2 kali bertoekar kerdja, 

   
   
     
      

7.15 Berita Pers. 
17.00 
17.04 

F17.25 

17.40 
18.00 
18.30 
18.45 
19.00 

29:12 
19.30 
20.30 
21.00 
21.10 

“1 23.00 

Tanda waktoe. Pemb. 
Berita Pers. 
Lagoe Zigeuners. 
Programma vocaal. 
Symphonie. 
Berita Pers. 
Soeara Lucienne Boyer. 
Viool-soli. 
Cinema-orgel soli. 
Concert. 
Programma roepa2. 
Phohi-relay. 

   Tah, 
yaktoe. Pemb. 

(pagi. 

Berita Pers. 
Lagoe gembira. 
Berita Pers. 
Programma roepa2. 
Lagoe marsch. 
Xylophoon - guiter-saxophoon- 
soli. 
Vocaal. 
Lagoe Hawaiian. 
Orkest Lajos Kiss. 
Lagoe2 Operette. 
Oentoek orang2 sakit. 
Sonate. 
Lunchprogramma. 
Toetoep. 
Tanda Waktoe. Pemb. 
Berita Pers. 
Lagoe roepa2. 
Radio-cursus tentang Stenogra- 
fie. 
Berita Pers. 
Symphonie. , 
Concert. 
Lagoe piano. 
Phohi-Relay. 
Lagoe militair. 
Lagoe Yodelen. 
Vocaal:concert. 
Lagoe operette. 
Toetoep. 

6.00 
6.04 
6.15 
6.30 
NE 

7.30 
9.00 
9.20 

10.00 
10.30 
Lt.00 
11.30 
12.00 
12.30 
12.55 
14.30 
17.00 
17.04 
17.25 
18.00 

18.30 
18.45 
19.30 
20.30 

  

Ijadi soepir, biasa mendjadi be- | 
| heerder socatoe peroesahaan, pernah 

Apa toean tidak merasa tjang- 

apabila saja memoelai sesoeatoe 
anna, Baran 1 - 2 boelan 

P tra seboel 

  

  

Toean Saleh, Kali Pasir: 
Soedah mendjadi atoeran, bahwa 

boekoe tidak dikirim sebeloem. oeang- 
nja dikirim dahoeloe, sedang rembours- 
poen tidak dilakoekan. 

Salam dari b.B. ia permaisoerinja. 

Toean M.M. Satjawidjaja, Soeka- 
mandi: 
a. Betoel memang ada niatan oentoek 

mengadakan  itoe di Soekaboemi 
moelai 1 Augustus 1940. 

b. Oeang sekolahnja minimum f 1.— 
(satoe roepiah) seboelan. 
Lamanja beladjar 4 tahoen. 

Abonne 20418. 
Perloe minta pengakoean dahoeloe, 

dan beri tahoekan kepada Hoofd van 
het Plaatselijk Bestuur. Corresponden 
tie tentang ini akan dikirim lengkap ke- 
pada Toean. 

Toean A.B. di Betawi: 
Oentoek menempoeh oedjian Klein- 

ambtenaarsexamen (K.A.E.) akan di- 
adakan dalam kota ini boleh djadi pa- 
da boelan Mei atau juni 1940. 

Permintaan oentoek toeroet oedjian 
f 1.50 (zegel papier) sebeloemnja 1 
Mei 1940 haroes keterima kepada In- 
specteur Westersch lager Onderwijs 
Bandoeng. Oeang oedjian f 2.50, te- 
boes diploma f 1.50. 

« Tentang Gemeentelijke Bureau Cur- 
Sus kita beri tahoekan disini, tidak ada 

Diantara tocan-toean ada banjak sekali terda- 
pat memakai katja mata, bdekan oekoeran boeat 

oemoernja lagi (temponja soedah keliwat). 
— Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di 
Kramat 14 B — BATAVIA-C. Tel. 1949 Wel., 

sanggoep memberi advies serta membenarkan 

goena keperloean toean poenja katja mata. 

Sedia katja dan montuur kwaliteit No. 1, boe- 
at dipakai oleh toean-toean dan Njonja-njonja 
serta anak sekola. Harga tida mahal. Terima 
recept Dokter mata. 

KASI ASIA OPTICIEN 
MURI TELE:WL.19490Y6 KRAMAT 14B. 0 BATAVIA-C, 

   

            

     

  

  

  

'OERAT-OERAT KEPALA SAKIT... 
Kepala rasa bengel, tjapee, bingoeng, kloear aer- Hen rasa panas, 
idoeng sakit, pengar, pilek, tenggorokan kering, srenta soeara serak. 

Penjakit ini aken brenti djika dipakeenja : kh 
- 

Djamoe Serie 27 
TJAP 2 NJONJA 

Per fles (20 X minoem) f 1,—, per pak f 06. 

Bisa dapet pada: 

DJAMOE INDUSTRIE ,IBOEs 

BATAVIA-C, Passar Senen 110. SBMARANG — Amben 104 
BANDOENG Kosambie 182/D, 3 Keane: Wes 138. 
DJjOGjA Maliobore 35. SOERABAJA KI. Kebalen 18. 
MAGELANG Gr. weg, Z: 145: » Ngaglik 3-5, 
MALANG Koedo»esan 7. " Palmenlaan Z2, 
MODJOKERTO Kediristr. 54, SOLO Singosares 149 

Prijscourant boeat lain2 keperloean, di kasi Gratis.       

  

Obat-obat jang didjoeal oleh : 
MOHAMAD ALI 

Hoofd depot Obat Moestika Kesehatan Djalan Pasar Baroe No. 96 
telefoon No. 451 Palembang. 

Boedjang-Roni. Obat kentjing ketinggalan (kentjing tetes) dan lain-lain 
soedah 15 tahoen terpoedji, harganja per tube f 0.60 dan f 0.30. Sirop 
Mustika Kesehatan. ' Gampang minoemnja seperti siroep biasa. Oentoek 
lelaki dan perempoean. Siapa minoemnja tentoe dapat keoentoengan jang 
tidak ada batasnja, harga satoe fls. besar f 1.— fls. f 0.50. Obat mustika 
kesehatan. Chasiatnja beratoes matjam siapa jang soeda tjoba satoe kali . 
tentoe selamanja tidak akan berpisah sama Obat Mustika Kesehatan har- 
ganja satoe fls. Besar f 0.50 satoe gls. ketjil f 0.30. Sultan Siroep tjap 
gadjah (boeat habis beranak) satoe fl. besar f 1.— satoe fl. ketjil f 0.50. 
Kartalin. Obat batoek, soedah terpoedji kebaikkannja harga satoe fI. 

f 0.30. Saboen Peroet. Obat tjoetji peroet jang tidak berbahaja harga per 
pak f 0.10. 
Pesanan sampai f 5.— wang lebih doeloe wrij. 
dimana-mana tempat. 
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Ditjari agent jang actief 

Memoedjikan dengan hormat. 

. £ 

HOTET. SOFRARATIA (Osman Hotel) — 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden Batavia-Centrum. 

Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan termashoer 

didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, 

Weltevreden. : 

Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan dengan F ea 

harga pantas. : 

Perkara tarief boleh berdamai Tempat bersih dan rawatan memoeas- 

kan. 

| 

dan berdekatan dengan station 

tk 

Menoenggoe dengan hormat: 

De Directie 

  

   
   

    

   

  

   
   

      

   

   

TINGGAL SEDIKIT 

Atoeran Pengadilan "Agama Islam 
ditanah Djawa dan Madoera 

(Dalam bahasa Indonesia) 

PENOELISNJA: Mr. Notosoesanto, Griffier pada ,,Mah- 
kamah Islam Tinggi" 

PENERBITNJA: M.Tabrani, Tolbrugweg 8, Mr C.-Tel.610 Mc. 

HARGANJA: 50 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. 

Boeat abonne ,,Pemandangan" jang tidak ada toenggakannja: 

30 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes 
diadreskan pada toean Anwar Tjokroaminoto p/a ,,Reman- 
dangan“, Senen 107 Batavia-Centrum, telefoon 1440 WI. 

Djangan menoenggoe lama-lama oentoek membelinja, soepaja 

  
  

   
20 0g NAK den s.k. Malay Tribunga itoe 

Telah genap setahoen Amran men-- 
djadi Sapisi pada Straits Java 
Trading mpany, Gadjinja sepadan 
dengan ketjakapannja. Gelaran atau- 
poen poedjian jang diberikan orang ke 
padanja, tidak sedikitpoem diatjoehkan 
nja. Ia tetap mendjadi seorang jang 
pendiam...... berkata-kata Ah berga- 
oel seperloenja sadja. 

Moesim crisis mendjelma. Kantor2 
dagang di Singapore terpaksa mesti 
mengoerangi personeelnja. Demikian 
poela halnja dengan kantor Tn Am 
ran bekerdja itoe. : : 

Amran dan beberapa orang p 
neel Jainnja diberhentikan dengan men 
dadak.. Mereka tidak dapi me ba 
tah, karen 1 
didjatoehkan dengan onidian 
Walaupoen masing2 

   
     

     
      | djoega peristiwa jang menjedihkan... 

i mendjoeal Dante 

  

  
Tran Ke dan Tenan be- 

lagi di Beli tidak kehabisan! ir: 

REALIST. ERA : TA 

, Ta 2 , 

Sekian kata pendahoeloean tentang kantor dagang loeangan bekerdja ter- | kerdja telah lenjap sama sekali keha- 2 

Amran jg. dimoeatkan oleh korespon- | toetoep rapat, kesemoeanja mengoe- | roeman namanja. Ia, terlantar de- 2 
ngan tidak mendapat perhatian dan per 
tolongan. : 

Seorang kawan sekerdja jang doeloe 

nja pernah memoedjinja setinggi langit, 

ketika ia bertemoe kembali dengan Am 
ran, poera2 tidak kenal lagi Kep 
nja 

Tidak heran kita, djika ada orang2 
pandai jang mengatakan, bahwa dikaia 
kita tertawa beramai- -ramai, NN di- 

rangi personeel. 
Moelanja tidaklah Amran merasa ke 

tjewa. oleh keberhentiannja itoe, teta- 
pi setelah 2 boelan ia teroembang-am- 
bing, mentjari pekerdjaan kesana-kema 
ri, tidak djoega dapat, ia mendjadi 
bingoeng. Lowongan koeli, boy-hotel, 
soepir dan jang seroepa dengan itoe, 
semoeanja tertoetoep. 

Dalam pada itoe ia menerima soerat 
dari bapanja, menjatakan bahwa per- 
oesahaannja sangat terdesak dan tidak 
dapat mengirimi wang belandja kepa- 
da Amran. 
Demikianlah — djika Toehan meng 

hendaki — walaupoen Amran bisa be- 
kerdja dengan otak dan tidak  maloe 
membanting toelangnja, ia menemoei 

Diwaktoe Amran mendapat kebe- 
roentoengan, banjak orang jang soeka, 
tetapi setelah ia dja toeh melarat, ba- 
njak poela orang jang bentji kepadanja. 

Pada soeatoe hari pernah Amran me 
ngoendjoengi seorang sahabat akan 
mengadoekan hal, tetapi...... ja — ta 
hoelah Amran sekarang, bahwa dabara ' Karena wang simpanannja telah ha- 12 
waktoe melarat itoe, tidak bisa diha-1 bis sama sekali, bera: AN Gara. ia      

   

  

rapkan pertolongan dari lain orang, ia 
peti bertenaga sendiri, djika maoe 

anja #berdjalan teroes......... 
seorang jang banjak dai pa pe- |    

     

  

  sma 0 
..& (Akan disamboeng). 

 




